Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego
Lp.
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Inwestycja przewiduje utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym
Szpitala, obejmie 10 segmentów znajdujących się na 3 i 4 piętrze budynku. Izolatoria
zostaną stworzone na potrzeby osób, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, osób
chorych na COVID-19 o łagodnym przebiegu. Opiekę w izolatoriach sprawować będzie
personel Oddziału Zakaźnego. W izolatoriach pobierane będą wymazy na obecność
koronawirusa. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane i wyposażenie pomieszczeń
Inwestycja dotyczy modernizacji Laboratorium Mikrobiologicznego funkcjonującego w
ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej celem stworzenia pracowni genetycznej
przeznaczonej do badań RT - PCR w kierunku SARS-CoV-19. Zakres rzeczowy inwestycji
obejmuje roboty budowlane oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, a także
integrację analizatora genetycznego i urządzeń laboratoryjnych ze szpitalnym systemem
informatycznym oraz zakup testów genetycznych.
Zakup cyfrowego mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.
Znaczny stopnień wyeksploatowania obecnie posiadanego analogowego, 10-letniego
mammografu utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia uzyskanie wyników badań
jakościowo odpowiadających aktualnym standardom diagnostycznym. Szpital ponosi
znaczne koszty napraw części uległych awarii. Wyniki testów akredytacyjnych
posiadanego mammografu wskazują, że sprzęt ten może nie zostać dopuszczony do
użytkowania w 2021 roku.
Inwestycja dotyczy modernizacji przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala, celem
dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń.
Inwestycja pozwoli na eliminację technologii parowej i umożliwi uzyskanie oszczędności
eksploatacyjnych, wpływając na poprawę sytuacji finansowej szpitala. Realizacja projektu
poprawi komfort hospitalizacji pacjentów i pracy personelu oraz ograniczy straty ciepła i
emisję gazów cieplarnianych.
Inwestycja dotyczy wykonania modernizacji głównego budynku szpitala. Projekt obejmie
modernizację, adaptację i remonty pomieszczeń, dostosowując warunki działalności do
aktualnych wymagań diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentami. Ponadto zakres
rzeczowy inwestycji przewiduje remont dachu pawilonu 1A. Inwestycja poprawi warunki
hospitalizacji i pracy personelu oraz spełni zmieniające się wymagania sanitarne i
akredytacyjne, eliminując istniejące utrudnienia techniczne i organizacyjne.

30.09.2020

Inwestycja obejmuje remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia
celem stworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem
porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu
porodowego, sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń do łagodzenia bólu porodowego.
Inwestycja zakłada remont Poradni Gin-Położniczej oraz utworzenie Pracowni
Urodynamicznej. Przyjęte rozwiązania uwzględniają zwiększenie bezpieczeństwa
epidemiologicznego związanego z COVID-19
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oddziałów: Obserwacyjno-Zakaźnego,
Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni p/gruźliczej pod kątem
dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z
podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19. W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana
sprzętu, remont sal, gabinetów zabiegowych oraz wymiana wyeksploatowanych wind
pawilonów szpitalnych B i C, zakup agregatu prądotwórczego - rezerwowego źródła
zasilania dla szpitala.
Realizator: SPSzW im. J. Bożego w Lublinie. Budowa O/Zak. Dziecięcego. Budowa pozwoli
na zwiększenie ilości łóżek do hospitalizacji z 17 do 30. Na Oddziale zaprojektowano
zespół 2 sal 2 łóżkowych dodatkowo izolowanych jako odcinek izolacji oddechowej.
Pacjenci przyjmowani będą w niezależnej izbie przyjęć. W przypadku konieczności
przyjęcia pacjentów skażonych w pandemii, odkażanie pacjentów przed przyjęciem
odbywać się będzie poprzez projektowane pomieszczenie dekontaminacji.
Modernizacja istniejących budynków na potrzeby specjalistycznych przychodni i
laboratorium przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju i Tarnogrodzie wraz z
wyposażeniem. Dzięki realizacji inwestycji zostanie podniesiony potencjał wzrostu
gospodarczego m. in. poprzez utworzenie nowych, stałych miejsc pracy także w
przedsiębiorstwach będących podwykonawcami i dostawcami. Planuje się także
wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii oraz informatycznych systemów zarządzania z
uwzględnieniem wprowadzenia usług cyfrowych zwiększających dostępność i
bezpieczeństwo. Inwestycja rozszerzy ofertę świadczenia usług przez jedyny szpital
powiatowy
Przystosowanie oddziału Izby przyjęć do SOR - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i
całodobowego lądowiska dla śmigłowców, by transportować pacjentów do
specjalistycznych szpitali w m.in. Lublinie lub Łęcznej. Planuje się także budowę garaży
dla karetek z pomieszczeniami socjalnymi. Do realizacji celu będzie niezbędna
rozbudowa Oddziału Chirurgii wraz z zakupem wyposażenia: kardiomonitorów,
kardiostymulatorów, respiratorów, stołu operacyjnego i zabiegowego, pracownią
Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej oraz pracowni RTG. Dzięki
realizacji inwestycji zostanie podniesiony potencjał wzrostu gospodarczego m. in.
poprzez utworzenie nowych, stałych miejsc pracy także w przedsiębiorstwach będących
podwykonawcami i dostawcami. Planuje się także wykorzystanie Odnawialnych Źródeł
Energii oraz informatycznych systemów zarządzania z uwzględnieniem wprowadzenia
usług cyfrowych zwiększających dostępność i bezpieczeństwo. Inwestycja rozszerzy
ofertę świadczenia usług medycznych przez jedyny szpital powiatowy.

30.09.2020

Przedmiotem wniosku jest wykonanie nadbudowy i przebudowy budynku Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części nieużytkowego poddasza na pracownie specjalistyczne dla niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży.
Przedmiotem wniosku jest adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej dla
78 mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie obejmuje remont i przebudowę
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podstawowym wyposażeniem.
Przedmiotowy obiekt składa się z jednej kondygnacji podziemnej -1, dwóch kondygnacji
nadziemnych oraz poddasza. Wszystkie pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania
placówki DPS zostały zaprojektowane na poszczególnych kondygnacjach.

30.09.2020

1

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

405 000,00

405 000,00

405 000,00

0,04%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

2

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

836 720,00

836 720,00

836 720,00

0,08%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

3

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

856 000,00

856 000,00

856 000,00

0,08%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

4

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

1 000 000,00

1 450 000,00

1 450 000,00

0,14%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

5

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

1 500 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

0,16%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

6

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

3 000 000,00

3 600 000,00

3 600 000,00

0,34%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

7

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

4 000 000,00

5 520 000,00

5 520 000,00

0,52%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

8

06 Województwo
Lubelskie

lubelskie

Województwo

4 000 000,00

7 800 000,00

7 800 000,00

0,73%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

9

0602 Powiat
Biłgorajski

lubelskie

biłgorajski

Powiat

4 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

5,57%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

10

0602 Powiat
Biłgorajski

lubelskie

biłgorajski

Powiat

15 000 000,00

21 000 000,00

21 000 000,00

16,72%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

11

0603 Powiat
Chełmski

lubelskie

chełmski

Powiat

510 194,65

510 194,65

510 194,65

0,44%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

12

0603 Powiat
Chełmski

lubelskie

chełmski

Powiat

3 103 895,90

3 103 895,90

5 423 200,00

4,66%

57,23%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020
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0605 Powiat
Janowski

lubelskie

janowski

Powiat

400 000,00

850 000,00

850 000,00

1,18%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Wnioskowana inwestycja pn. „ przebudowa drogi powiatowej nr 2831L Janów Lubelski ul. 29.09.2020
Stokowa w lokalizacji od km 0+000 do km 0+411”, obejmuje przebudowę drogi
powiatowej na długości 0,411 km, w tym wykonanie: poszerzenia jezdni do 5,5 m, nowej
nawierzchni asfaltowej, chodnika, oznakowania, odwodnienia, pełnienie nadzoru
inwestorskiego, itp. Inwestycja niezmiernie ważna z punktu widzenia lokalnej
społeczności, ponieważ stanowi swoistą obwodnicę dla miasta Janowa Lubelskiego.
Inwestycja dotyczy zaprojektowania i zagospodarowania terenu przy szpitalu
29.09.2020
powiatowym. Inwestycja, zaplanowana do realizacji w systemie zaprojektuj – wybuduj,
będzie obejmować: wykonanie dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów, ciągów
pieszych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, oświetlenia i ogrodzenia
terenu z bramami wjazdowymi, zakupu i montaż szlabanów z parkomatami, wiaty dla
karetek szpitalnych, miejsc postojowych dla rowerów, stosownego oznakowania terenu.
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0605 Powiat
Janowski

lubelskie

janowski

Powiat

3 150 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

4,85%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

15

0606 Powiat
lubelskie
Krasnostawski

krasnostawski

Powiat

9 000 000,00

11 800 000,00

13 125 740,68

11,58%

89,90%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Utworzenie w powiatowym SP ZOZ 40 łóżkowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.
29.09.2020
Zakres: modernizacja i rozbudowa istniejącego, nieużytkowanego budynku i
dostosowanie do wymagań dla ZOL oraz osób ze szczególnymi potrzebami- łączna pow.
użytk. bud. 1723,03m2; budowa łącznika z bud. głównym szpitala o dł. 74,09 m pow.
użytk. 553,83m2; wyposażenie w energooszczędny sprzęt i aparaturę med.; instalacja
fotowoltaiczna.
Inwestycja jest zg. z mapami potrzeb. Posiada kompletną dok. techniczną budowlanowykonawczą i PFU (łącznik), jest gotowa do realizacji. Wypełnia lukę w dostępie do
świadczeń długoterminowych (brak ZOL na terenie powiatu) przy dużym
zapotrzebowaniu i długim oczekiwaniu na miejsce w istniejących ZOL na terenie woj.
lub.
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0607 Powiat Kraśnicki lubelskie

kraśnicki

Powiat

3 149 191,21

3 149 191,21

17 071 427,06

14,33%

18,45%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

17

0608 Powiat
Lubartowski

lubelskie

lubartowski

Powiat

2 340 000,00

2 470 000,00

260 000,00

2,00%

95,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Inwestycja obejmuje rewitalizację terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy Al..
25.09.2020
Niepodległości 23 w Kraśniku. W ramach przedsięxzięcuia utworzone zostanie
ŚRODOWISKOWE CENTRUM WSPARCIA, którego celem będzie włączenie do życia
społecznego osób niepełnosprawnych, będących pod stałą opieką rodziny, poprawiając
jednocześnie osobom niepełnosprawnycm dostęp do usług społecznych, kulturalnych i
rekreacyjnych. Inwestycja zakłada prace remontowe, adaptację z nadbudową istniejącego
budynku wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i robotami budowalnymi
towarzyszącymi i wyposażeniem, mającymi na celu zmianę sposobu użytkowania oraz
dopasowanie obiektu do nowej funkcji.
Modernizacja instalacji technicznej SPZOZ w Lubartowie celem zabezpieczenia pacjentów 28.09.2020
Szpitala (m.in. z podejrzeniem epidemiologicznym) w stały dostęp do wody, energii
elektrycznej, tlenu oraz gazów medycznych i technicznych (w tym zakup nowoczesnego
agregatu prądotwórczego, zapewnienie rezerwowego buforowego źródła wody).
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0608 Powiat
Lubartowski

lubelskie

lubartowski

Powiat

4 000 000,00

4 750 000,00

5 000 000,00

5,00%

95,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

19

0609 Powiat Lubelski lubelskie

lubelski

Powiat

1 000 000,00

1 225 260,00

1 361 400,00

0,83%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

20

0609 Powiat Lubelski lubelskie

lubelski

Powiat

3 000 000,00

4 635 000,00

5 150 000,00

3,14%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Zakup i instalacja: tomografu komp. rozszerzy zakres udzielanych świadczeń zdrowot.
28.09.2020
pacjentom, podniesie bezpieczeństwo pacjentów trafiających na Izbę Przyjęć szpitala w
Bełżycach, pozwoli prowadzić samodzielną diagnostykę CT dla oddziałów szpitalnych,
poradni przyszpitalnych oraz Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego. Ponadto wymieniony
zostanie główny aparat RTG (obecny ma 24 lata)
na nowy o nowoczesnej technologii użytkowo-eksploatacyjnej, także wymienione zostaną
na nowe
2 aparaty USG (obecne mają 12 lat) oraz zestaw endoskopowy do gastroskopii i
kolonoskopii.
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0609 Powiat Lubelski lubelskie

lubelski

Powiat

4 000 000,00

4 738 795,00

5 265 328,00

3,21%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przebudowa dr. pow. Nr 1549L na odcinku od dr. woj. 809 w m. Kawka od km 0+003,09 25.09.2020
do km 2+462 o dł. 2458,91 m. Inwestycja obejmuje: wzmocnienie naw. jezdni, wykonanie
lokalnych poszerzeń, chodników (peronów) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
wraz z przejściami dla pieszych, zatoki autobusowej, przystanków komunikacji zbiorowej,
poboczy utwardzonych kruszywem, budowę przepustu pod koroną dr. oraz wykonanie
kompletnego oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
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0610 Powiat
Łęczyński

lubelskie

łęczyński

Powiat

450 000,00

500 000,00

500 000,00

0,80%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0610 Powiat
Łęczyński

lubelskie

łęczyński

Powiat

1 500 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

3,19%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0610 Powiat
Łęczyński

lubelskie

łęczyński

Powiat

2 000 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

5,10%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Jaszczów Zadanie
30.09.2020
będzie polegało na przebudowie, rozbudowie , termomodernizacji budynku po byłym
Szpitalu Powiatowym w Jaszczowie działka nr 211. Planowany zakres prac to wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, podłóg wykonanie instalacji
elektrycznych, , wykonanie instalacji wewnętrznych sanitarnych wody zimnej, ciepłej,
cyrkulacji, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. wyposażenie DDS+
Wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczowie Celem zadania jest
30.09.2020
zapewnienie całodobowych, stacjonarnych świadczeń zdrowotnych dla osób chorych, nie
będących w stanie samodzielnie funkcjonować. Opieka będzie miała charakter
zindywidualizowanej pomocy i pielęgnacji. Zadanie polegać będzie na zakupie
wyposażenia do nowego budynku dla ok. 50 osób. Zakupione zostaną łóżka, sprzęt
medyczny, wyposażenie sal rehabilitacyjnych, wózki inwalidzkie, meble, wyposażenie do
łazienek.
Utworzenie PZAZ w Jaszczowie świadcząca usługi pralnicze. Celem jest aktywizacja
30.09.2020
społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres prac
obejmuje przebudowę budynku poprzez wymianę pokrycia dachowego, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych,
montaż instalacji: elektrycznej, gazowej, odgromowej, teletechnicznej, sanitarnej,
instalacji c.o. wymiana oświetlenia na LED oraz instalacja PV.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. ZOL jest
28.09.2020
stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym
hospitalizacji, których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na
przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w
samoopiece i samopielęgnacji, które wymagają świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji.
Celem ZOL jest poprawa stanu zdrowia, zapobieganie powikłaniom wynikającym z
procesu chorobowego, aktywizacja i usprawnienia ruchowe, zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki.
Zadanie obejmuje modernizację- przebudowę budynku internatu przy Zespole Szkół
28.09.2020
Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli. Zakres rzeczowy
inwestycji ( etap I ) obejmuje m. in.: 1) izolację ścian fundamentowych 2) wybudowanie
tarasu wraz z pochylnią 3) wymianę orynnowania 4) izolację tarasów na I piętrze 5)
wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych 6) wymianę kotłów c.o. 7) wymianę opraw
oświetleniowych na oprawy LED 8) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i
wewnętrznej 9) modernizację łazienek.
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0610 Powiat
Łęczyński

lubelskie

łęczyński

Powiat

2 000 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

6,06%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

26

0610 Powiat
Łęczyński

lubelskie

łęczyński

Powiat

4 500 000,00

6 100 000,00

6 100 000,00

9,72%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0611 Powiat
Łukowski

lubelskie

łukowski

Powiat

12 000 000,00

14 397 290,72

14 397 290,72

9,70%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

28

0612 Powiat Opolski lubelskie

opolski

Powiat

7 200 000,00

10 000 000,00

10 000 000,00

12,54%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez rozbudowę
2020-09-30
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim. Dane demograficzne wskazują, że
liczba pacjentów wymagających długoterminowej opieki medycznej w ramach zakładów
opiekuńczo-leczniczych będzie systematycznie wzrastała. W związku z tym planuje się
rozbudowę już istniejącego i funkcjonującego ZOL w Opolu Lubelskim w celu zapewnienia
odpowiedniej jakości opieki pacjentom z terenu całego województwa lubelskiego.
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0614 Powiat Puławski lubelskie

puławski

Powiat

1 170 847,80

1 300 942,00

1 300 942,00

0,91%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614 Powiat Puławski lubelskie

puławski

Powiat

3 189 373,20

3 543 748,00

3 543 748,00

2,47%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Zmniejszenie różnic rozwojowych kraju (głównie osoby niepełnosprawne,
29.09.2020
niedostosowane), Inwestycja w zabytkowym obiekcie istotnym dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, chorych, dzieci objętych pieczą
zastępczą. Poprawa bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowotnej, ogólnodostępność
inwestycji, udogodnienia dla niepełnosprawnych, zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowników obiektu, zagospodarowanie terenu z zachowaniem i poszanowaniem
zasobów naturalnych, termorenowacja.
Wykonanie infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Nr 22.09.2020
3 w Puławach. Opis: budowa boisk, bieżni, skoczni do skoku w dal, specjalistycznych
torów sprawnościowych i stanowiska do rzutu granatem, siłowni plenerowej, wykonanie
pomieszczenia na sprzęt, oświetlenia terenu i małej architektury(ławki, kosze na śmieci,
itp.),wykonanie podłóg w sali gimnastycznej i zapleczu, dojścia do budynku, budowa i
wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu.
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0616 Powiat Rycki

lubelskie

rycki

Powiat

4 000 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

6,51%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0616 Powiat Rycki

lubelskie

rycki

Powiat

4 000 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

6,94%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0617 Powiat
Świdnicki

lubelskie

świdnicki

Powiat

4 140 000,00

4 600 000,00

4 600 000,00

0,05%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0618 Powiat
Tomaszowski

lubelskie

tomaszowski

Powiat

7 000 000,00

10 107 192,50

10 107 192,50

9,76%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

35

06040 Powiat
Hrubieszowski

lubelskie

hrubieszowski

Powiat

5 000 000,00

11 766 366,00

29 415 914,00

39,65%

40,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

36

061002 Gmina Ludwin

lubelskie

łęczyński

Ludwin

Gmina

352 831,50

352 831,50

705 663,00

1,81%

50,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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061806 Gmina
Łaszczów

lubelskie

tomaszowski

Łaszczów

Gmina

800 000,00

800 000,00

800 000,00

2,78%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

bialski

Łomazy

Gmina

1 000 000,00

1 605 000,00

1 605 000,00

6,54%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0601092 Gmina Łomazy lubelskie

Rozbudowa przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej
30.09.2020
Inwestycja będą polegać dobudowaniu windy dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz
budynku, modernizacja stropodachu, docieplenie podłogi na gruncie i ścian przyziemia,
modernizacja ścian wykonanych z okładziny typu plaster pszczeli i ścian szczytowych,
wymiana drzwi zewnętrznych i okien oraz starych opraw na energooszczędne typu LED.
Zakup i przebudowa nieruchomości al. Jana Pawła II 89 21-010 Łęczna. Na ogrodzonym
30.09.2020
terenie budynek biurowy 4-kondygnacyjny podpiwniczony o powierzchni użytkowej
3426,85 m2, pomocniczy (205,77 m2). Budynek wyposażony w instalacje elektryczną,
wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewany z sieci miejskiej. Utwardzony teren z miejscami
postojowymi. Przebudowa budynku na bursę szkolną dla ZS Górniczych i ZS w Łęcznej
oraz dla LO MS Górnika Łęczna.
W ramach projektu zaplanowano przebudowe i modernizacje pomieszczeń szpitala na
29.09.2020
potrzeby Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Tyerapii i Bloku Operacyjno-Zabiegowego
w SP ZOZ w Łukowie oraz prace budowlane i modernizacyjne budynku Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim. Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy
warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości realizowanych usług
oraz zwiększenia dostępności do placówek dla osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. „Przebudowa oraz informatyzacja
budynku Szpitala Powiatowego w Rykach”. Zadanie zakłada przebudowę bloku
operacyjnego celem dostosowania do wykonywania operacji jednodniowych, pełną
informatyzację szpitala oraz ucyfrowienie pracowni RTG. Blok operacyjny zostanie
wyposażony w urządzenia i instalacje niezbędne do jego funkcjonowania zgodnie z
obecnie obowiązującymi wytycznymi i standardami medycznymi. W ramach ucyfrowienia
RTG zostanie wykonana zintegrowana platforma do obsługi pracowni diagnostycznej RTG
zapewniająca: RIS/PACS, E-Rejestrację, wyniki on-line, teleradiologię, telekonsultacje,
bibliotekę ciekawych przypadków.
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i poprawa wydajności
energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach”. Zadanie obejmuje: a) głęboką
termomodernizację budynku B szpitala z wymianą pokrycia dachowego, b) montaż
instalacji fotowoltaicznej 100 kWp, c) wykonanie odwodnienia terenu.
Rozbudowa budynku SOSW w Świdniku wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres:
budowa pomieszczeń żłobka, przedszkola i sal dydaktycznych z ciągiem komunikacyjnym
wraz z przebudową starego budynku polegającego na wykonaniu połączenia obu
budynków, budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, przy terenach
przyległych miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Zachowanie jak największej
ilości istniejącej na terenie zieleni wysokiej.
Rozbudowa, przebudowa mostu na rzece Szyszła wraz z odcinkiem odcinka drogi
powiatowej Nr 3531L od miejscowości Jurów przez Chodywańce do skrzyżowania z DP Nr
3514L o długości 7, 531 km. Inwestycja obejmuje tereny gminy Jarczów i Lubycza
Królewska. Planowana jest przebudowa mostu, przepustów i rowów, poszerzenie jezdni
do 6 m, przebudowa chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w
tym aktywnego przejścia dla pieszych, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych.
Zadanie obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów-Hrubieszów na odcinku o dłg.
12,875 km obejmuje wykonanie nawierzchni, poszerzenia jezdni, zjazdów indywidualnych
i publicznych, utwardzenia poboczy, poprawę systemu odwodnienia, wymianę
istniejących nawierzchni zatok autobusowych, chodników, miejsc postojowych, budowę
ścieżki rowerowej, uzupełnienie i wymianę na nowe istniejącego oznakowania pionowego
i poziomego, urządzeń zabezpieczających poziom brd (balustrady, bariery),przejść dla
pieszych.
Przebudowa drogi gminnej nr 105103L w m. Zezulin Niższy Gmina Ludwin

21.09.2020

21.09.2020

29.09.2020

28.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

Inwestycja dotyczy budowy stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody i wyposażeniem 30.09.2020
stacji w miejscowości Pukarzów. Zadanie wpłynie na poprawę jakości wody pitnej a w
szczególności prawidłowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Budowa nowej stacji
uzdatniania wody wraz z ujęciem wynika z faktu, iż obecnie usytuowana jest ona na
obszarze po byłym PGR. W wodzie występują azotany i azotyny niebezpieczne dla
zdrowia.
Przedmiotem inwestycji pn. "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku
28.09.2020
remizy OSP i kotłowni na potrzeby świetlicy wiejskiej i Remizy OSP" będzie rewitalizacja
istniejącego budynku w celu utworzenia obiektu użyteczności publicznej z
przeznaczeniem do wykorzystania przez lokalną społeczność na cele kulturalne i
zapewnienia bezpieczeństwa. Na zakres robót budowlanych obejmujących przedmiotową
inwestycję wchodzą m. in.: remont instalacji wod-kan, grzewczej, elektrycznej, sanitarnej,
wykonanie rozbudowy budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz
robotyzewnętrzne.
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0601092 Gmina Łomazy lubelskie

bialski

Łomazy

Gmina

1 000 000,00

1 691 379,57

1 691 379,57

6,89%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem inwestycji pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowogarażowego bazy komunalnej w Łomazach" będzie przebudowa, rewitalizacja, generalny
remont, termomodernizacja i nadanie nowej funkcjonalności budynkowi biurowowarsztatowemu dawnej bazy SKR wraz z badynkiem garażowym w Łomazach przy ul.
Rolniczsej. Budynek biurowo-warsztatowy o powierzchni 313 m2 oraz budynek garażowy
o powierzchni 309 m2: - wymiana instalacji c.o., elektrycznej, sanitarnej, docieplenie,
przebudową pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, generalny remont
części warsztatowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostaną na
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: 1) budowę drogi gminnej w
miejscowości Strzakły dz. nr ewid. 370; 2) przebudowę drogi gminnej nr G101499L w
miejscowości Misie; 3) przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr ewid. 1026) w
miejscowości Misie; 4) przebudowę drogi gminnej nr G101481L w miejscowości
Rogoźnica Kolonia; 5) przebudowę drogi gminnej nr G101490L w miejscowości Halasy; 6)
budowę chodnika przy szkole w Halasach; 7) budowę drogi w Jelnicy G101539L; 8)
budowę drogi w Puchaczach G101519L; 9) przebudowę drogi gminnej wewn. dz. nr ewid.
575/10 i 575/11 ul. Sosnowa w miejsc. Rzeczyca z włączeniem do drogi powiatowej Nr
P1127L; 10) przebudowę drogi gminnej wewn. dz. nr ewid. 33/1 w miejscowości
Rogoźnica Kolonia.
W ramach projektu planowane jest realizacja następujących zadań: - Przebudowa
budynku byłej szkoły dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury i Sportu; Zagospodarowanie terenu przy GCKiS; Wyposażenie dla GCKiS; Modernizacja boisk
sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu oraz Przebudowa skweru
przy ul. Plac Rynek
Termomodernizacja budynku przeznaczonego na mieszkania socjalne. Budynek, w którym
mieszczą się planowane mieszkania socjalne o kubaturze 1408,71 m³, z czego ogrzewana
kubatura to 1045,45 m³. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 577,03 m². W budynku
planuje się 7 mieszkań socjalnych dla 29 lokatorów (480,45m²). Dla zaopatrzenia w ciepło,
wykorzystuje się kotłownię węglową z lat 80tych. Pozostała część budynku (96,58m²)
zostanie przeznaczona na GOPS. Koszty planowanej instalacji OZE zostaną podzielone
proporcjonalnie do powierzchni. Stan konstrukcji budynku jest dobry, jednakże nie
spełnia on wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika EP rocznego
zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania,
wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia zgodnie z
wymogami PB. W związku z powyższym potrzeby dotyczą: poprawy stanu technicznego
budynku, zwiększenia efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie emisji
CO2,zmniejszenie kosztów funkcjonowania (na energię elektryczną i ogrzewanie).

28.09.2020
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0601102 Gmina
Międzyrzec
Podlaski

lubelskie

bialski

Międzyrzec
Podlaski

Gmina

4 600 000,00

5 300 000,00

5 365 202,09

9,00%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0601112 Gmina Piszczac lubelskie

bialski

Piszczac

Gmina

1 901 498,63

1 901 498,63

9 197 957,65

30,30%

20,67%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0601142 Gmina
Sławatycze

lubelskie

bialski

Sławatycze

Gmina

1 560 000,00

1 560 000,00

1 770 779,00

15,00%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0602042 Gmina Biszcza

lubelskie

biłgorajski

Biszcza

Gmina

600 000,00

780 000,00

780 000,00

3,70%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przebudowa drogi powiatowej nr 2936l Bidaczów Stary – Luchów Górny w zakresie
29.09.2020
chodnika od km 6+806 do km 8+147 w miejscowości Biszcza
Projektowany chodnik zostanie usytuowany przy krawędzi jezdni. Szerokość chodnika w
świetle obramowań wynosić będzie 1,5 m. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej o
grubości 8 cm zostanie oddzielona od jezdni krawężnikiem oraz wyniesiona na wysokość
15 cm ponad jej krawędź. Odwodnienie chodnika z wód opadowych zapewnione będzie
powierzchniowo przez spadek poprzeczny w kierunku jezdni drogi, następnie poprzez
spadki podłużne jezdni wzdłuż krawężnika do ścieków podchodnikowych i do istniejących
rowów.
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0602054 Gmina Frampol lubelskie

biłgorajski

Frampol

Gmina

600 000,00

717 552,00

797 280,00

2,43%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Budowa instalacji fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności publicznej (szkoły,
świetlice wiejskie oraz budynek urzędu).
Łącznie zostanie zamont.12 instalacji o mocy ok. 180 kWp wykorzystujących energię
promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Powstałe instalacje OZE
będą produkować energie ze słońca i tym samym wykazywać będą pozytywny wpływ na
obszary Natura 2000 i zmniejszać emisję CO2, innych szkodliwych gazów do atmosfery o
więcej niż 30%.
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0602062 Gmina Goraj

lubelskie

biłgorajski

Goraj

Gmina

1 500 000,00

2 763 000,00

3 070 000,00

17,88%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0602082 Gmina Księżpol lubelskie

biłgorajski

Księżpol

Gmina

1 500 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

6,86%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0602092 Gmina Łukowa lubelskie

biłgorajski

Łukowa

Gmina

800 000,00

850 000,00

850 000,00

4,41%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Inwestycja pn.: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Goraj w 25.09.2020
miejscowości Gilów, Hosznia Ordynacka i Kondraty polegać będzie na budowie i
przebudowie sieci wodociągowej w wyżej wskazanych miejscowościach o łącznej długości
5 km. Ponadto zostanie zmodernizowane ujęcie wody w m. Gilów, co umożliwi
zaopatrzenie w wodę z tegoż ujęcia większego obszaru gminy a wyłączenie z eksploatacji
przestarzałego ujęcia wody w Kondratach. W ramach inwestycji zostanie również
wybudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kWp zasilająca zmodernizowaną
hydrofornię co wpłynie pozytywnie na ograniczenie poboru energii ze źródeł
konwencjonalnych. Dzięki realizacji inwestycji Gmina Goraj zostanie zwodociągowana w
100 %. Wyżej wskazane działanie inwestycyjne umożliwi uporządkowanie gospodarki
wodnej na dużym obszarze gminy Goraj. Inwestycja będzie miała na celu poprawę
warunków życia mieszkańców przy efektywnym i gospodarnym wykorzystaniu zasobów
wodnych na terenie gminy Goraj.
Most przez rzekę Tanew w km 54+226 w ciągu drogi wewnętrznej w m. Kucły. Łączącej
2020-09-30
miejscowości Kucły z miejscowością Kulasze i Nowy Lipowiec. Planowany most jest
dwuprzęsłowy o ustroju niosącym z belek stalowych z drewnianym pomostem
dwuwarstwowym.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szostaki w gminie
24.09.2020
Łukowa. W obrębie tej miejscowości planowane jest wykonanie kanalizacji grawitacyjnej,
zakończonej sieciową przepompownią ścieków. Ścieki z przepompowni zostaną
przetłoczone do istniejącej kanalizacji w miejscowości Pisklaki. Orientacyjna długość
rurociągów: - grawitacyjnych: 1050 m, - ciśnieniowych: 1500 m
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0602102 Gmina Obsza

lubelskie

biłgorajski

Obsza

Gmina

332 703,00

332 703,00

3 910 000,00

15,00%

8,51%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0602102 Gmina Obsza

lubelskie

biłgorajski

Obsza

Gmina

445 000,00

445 000,00

790 000,00

3,00%

56,33%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

30.09.2020

30.09.2020

2020-09-30

29.09.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy - Babice i drogi powiatowej nr 2953L
23.09.2020
Babice – Susiec o łącznej długości 5000 mb, obejmuje wykonanie: robót
przygotowawczych, przebudowy nawierzchni, przywrócenie funkcji użytkowych urządzeń
odwadniających (rowy, przepusty),wykonanie chodnika, uzupełnienie zagęszczenie i
utwardzenie poboczy, przebudowy zjazdów, regulacja i zabezpieczenie uzbrojenia,
przejścia aktywne dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia BRD.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w zakresie budowy chodnika w miejscowościach 23.09.2020
Wola Obszańska i Obsza (880,5 mb) obejmująca wykonanie robót: chodnika o szerokości
min. 1,50 m, krawężników drogowych, na dojściach do przejścia dla pieszych płytek
ostrzegawczych dla osób niewidomych, wykonanie oświetlenia drogi, wykonanie
odwodnienia wzdłuż projektowanego chodnika, na zjazdach publicznych i włączeniach
dróg zlikwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie
zjazdów do posesji w poziomie chodnika.
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0602142 Gmina Turobin lubelskie

biłgorajski

Turobin

Gmina

477 900,00

477 900,00

477 900,00

2,00%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0603022 Gmina
Białopole

lubelskie

chełmski

Białopole

Gmina

2 000 000,00

2 660 000,00

2 660 000,00

19,13%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0603072 Gmina
Leśniowice
0603072 Gmina
Leśniowice

lubelskie

chełmski

Leśniowice

Gmina

252 553,89

252 553,89

1 262 769,48

17,84%

19,99%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

lubelskie

chełmski

Leśniowice

Gmina

656 142,55

656 142,55

4 129 159,23

5,45%

15,89%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0603102 Gmina Sawin

lubelskie

chełmski

Sawin

Gmina

1 000 000,00

1 134 355,40

1 134 355,40

4,30%

100,00%
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55

0603122 Gmina
Wierzbica

lubelskie

chełmski

Wierzbica

Gmina

1 000 000,00

1 000 000,00

7 855 800,00

25,66%

12,73%

56

0604042 Gmina
Hrubieszów

lubelskie

hrubieszowski

Hrubieszów

Gmina

5 000 000,00

5 340 000,00

5 340 000,00

11,70%

57

0604082 Gmina
Werbkowice

lubelskie

hrubieszowski

Werbkowice

Gmina

400 000,00

909 897,00

1 000 018,00

58

0605022 Gmina
Chrzanów

lubelskie

Janowski

Chrzanów

Gmina

374 400,00

416 000,00

59

0605022 Gmina
Chrzanów

lubelskie

Janowski

Chrzanów

Gmina

407 700,00

60

0605042 Gmina
Godziszów

lubelskie

janowski

Godziszów

Gmina

61

0605042 Gmina
Godziszów

lubelskie

janowski

Godziszów

62

0605053 Gmina Janów
Lubelski

lubelskie

63

0605053 Gmina Janów
Lubelski

64

65

53

Inwestycja obejmuje wykonanie ciągu dla pieszych o szerokości 2,50m i 3,00m oraz
zjazdów z kostki betonowej. Na skrzyżowaniu z drogą gminną 109105L zlokalizowane
zostaną chodniki z kostki betonowej od 1,50m do 2,50m.
Inwestycja pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-WitkówDołhobyczów-granica państwa w zakresie budowy chodników w miejscowości Białopole,
Buśno i Raciborowice”- miejscowość Białopole Nr drogi wojewódzkiej 844 kilometraż od
25+010 do km 26+230 i od km 27+630 do km 28+275, miejscowość Buśno Nr drogi
wojewódzkiej 844 kilometraż od 29+500 do km 29+775, miejscowość Raciborowice Nr
drogi wojewódzkiej 844 kilometraż od 31+420 do km 32+160 i od km 32+675 do km
33+530 będzie realizowana w ramach porozumienia z Samorządem Województwa
Lubelskiego. W ramach inwestycji zostaną wybudowane chodniki w miejscowości
Białopole, Buśno i Raciborowice o łącznej długości 3 735 m. Dodatkowo przebudowane
zostaną zatoki autobusowe oraz wybudowane nowe zatoki autobusowe
Przebudowa drogi gminnej nr 104979 L od km 0+000 do km 1+516 w m. Wierzbica,
uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.
Adaptacja istniejącego budynku pod utworzenie Centrum Kultury i Dziedzictwa w
Majdanie Leśniewskim. Projekt inwestycyjny w ramach którego przebudowany
zostanie istniejący budynek w celu utworzenia w nim domu kultury. W ramach projektu
zostaną wykonane niezbędne przyłącza, tj. wodociągowe oraz doziemna instalacja
gazowa ze zbiornikiem na gaz. Obiekt będzie udostępniony dla lokalnej społeczności
bezpłatnie. Na terenie gminy dotychczas nie istnieje tego typu obiekt.
Inwestycja obejmuje budowę wodociągu wraz ze studniami wodomierzowymi na ulicy.
Zastawie oraz Klitne w miejscowości Sawin. Wodociąg w w/w ulicach zasilany będzie oraz
włączony do istniejącego ujęcia w Sawinie. Teren przeznaczony pod budowę wodociągu
posiada zabudowę mieszkalną i gospodarczą. Długość planowanego wodociągu ul. Klitne
1067 m ul. Zastawie 1336,4 m. Liczba studni wodomierzowych 25 szt.

17.09.2020

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Rewitalizacja obiektów publicznych w gminie Wierzbica” – etap I Budowa przedszkola i
żłobka w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica. Inwestycja swoim zakresem
obejmuje: -budowę budynku przedszkola, -utwardzenie terenu z kostki brukowej z
miejscami postojowymi w tym dla osób NPS, -nasadzenie zieleni, budowę placu zabaw, budowę schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych, -budowa towarzyszącej
infrastruktury technicznej, -wykonanie instalacji wewnętrznej.

28.09.2020

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

30.09.2020

0,03%

90,99%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

416 000,00

2,45%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

453 000,00

453 000,00

2,66%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

797 696,62

797 696,62

797 696,62

2,84%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Gmina

3 600 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

14,00%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

janowski

Janów Lubelski Gmina

4 500 000,00

5 769 565,00

14 608 349,00

20,00%

39,49%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

W ramach zadania planuje się pełną termomodernizację sześciu budynków gminnych
szkół podstawowych z terenu Gminy Hrubieszów, w celu poprawy ich efektywności
energetycznej. Zakres planowanych prac wynika z opracowanych wiosną br. audytów
energetycznych. Doprowadzi to do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do
środowiska i zmniejszenie kosztów użytkowania szkół.
Inwestycja dotyczy przebudowy obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach i
obejmuje remont dachu nad szkołą z orynnowaniem i oswietleniem poddasza oraz
częściową wymiana obróbek blacharskich nad halą sportową i łącznikiem, zapewnienie
dostępnosci poprzez wykoannie remontu zewnętrznego podjazdu dla
niepełnosprawnych, wymianę oświetlenia na energooszczedne w hali sportowej i
modernizację przepompowni wód deszczowych
Przebudowa drogi gminnej nr 108 788 L na odcinku 625 m, połozonej w miejscowości
Chrzanów Trzeci. Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych
oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na w/w odcinku. W ramach
projektu zostanie wymieniona nawierzchnia obecnie gruntowa na betonowo-cementową
oraz uporządkowane otoczenie wokół drogi co zmniejszy ryzyko jej zniszczenia w
przyszłości.
Przebudowa drogi gminnej nr 108 810L na odcinku 765 m, położonej w miejscowości
Chrzanów Czwarty, w bezpośrednim sąsiedztwie stoku narciarskiego. Celem niniejszego
projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego na w/w odcinku. W ramach projektu zostanie wymieniona
nawierzchnia obecnie gruntowa na betonowo-cementową oraz uporządkowane
otoczenie wokół drogi co zmniejszy ryzyko jej zniszczenia w przyszłosci.
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemu oświetlnia drogowego na terenie
gminy Godziszów poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw
oświetleniowych na oprawy w technologii Led
Przedsiewzięcie będzie polegac na budowie nowej hali sportowej wraz z zapleczem przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Zdziłowicach. Hala sportowa połączona będzie z
funkcjonującycm budynkiem dydaktycznym łącznikiem. Korzystac z niej będzie przede
wszystkim młodziez szkolna oraz mieszkańcy.
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego obejmuje następujące działania:
1) Rewitalizację Rynku z przebudową dworca
2) Rewitalizację Parku Misztalec: modernizacja alejek spacerowych, schodów,
przepustów. Budowę SKATE PARKU i system oświetlenia i monitoringu zewnętrznego.
Remont stawu wraz z nasadzeniami roślin wodnych
3) Budowę ogólnodostępnego parkingu
4) Modernizację obiektów Parku Rekreacji: modernizację elewacji i pergoli wraz z
instalacją fotowoltaiczną, modernizację ciągu pieszo-rowerowego, montaż huśtawki dla
osób niepełnosprawnych

lubelskie

janowski

Janów Lubelski Gmina

6 000 000,00

6 700 000,00

9 751 463,00

13,40%

68,70%
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Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych, rekreacyjnych i sportowych
29.09.2020
poprzez: - dokończenie modernizacji obiektów szkolnych w celu dostosowania do
aktualnych potrzeb edukacyjnych, przepisów p.poż. oraz warunków higienicznosanitarnych, - dostawę i montaż kompletnego mobilnego sezonowego lodowiska 20*40m
wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i wyposażeniem, - wykonanie kompleksu sportowego
o nawierzchniach sztucznych składającego się z boiska do piłki nożnej, 2 boisk do tenisa
oraz bieżni wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz ogrodzeniem terenu.

0605072 Gmina Potok
Wielki

lubelskie

janowski

Potok Wielki

Gmina

1 000 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

7,45%

93,33%
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0606011 Miasto
Krasnystaw

lubelskie

krasnostawski

Krasnystaw

Gmina

1 000 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

1,78%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku na potrzeby utworzenia zakładu
24.09.2020
pielęgnacyjno-opiekuńczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscowości
Zarajec Potocki.
Przedmiotem projektu jest budowa osadnika, separatora oraz wylotu wód opadowych
29.09.2020
kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie. Inwestycja ma na celu
uporządkowanie gospodarki wód opadowych oraz poprawę stanu środowiska poprzez
redukcję ładunku zanieczyszczeń zrzucanych do odbiornika - starorzecza Żółkiewki. Zakres
inwestycji: - demontaż, rozbiórka: ścian istniejącego osadnika- montaż: studni
kanalizacyjnej połączeniowej, osadnika wirowego, separatora lamelowego,
prefabrykowanego wylotu ścieków, przewodów kanalizacyjnych.

28.09.2020

30.09.2020
30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

29.09.2020
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0606092 Gmina Rudnik

lubelskie

krasnostawski

Rudnik

Gmina

1 000 000,00

1 409 967,57

1 409 967,57

9,02%

100,00%
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0606112 Gmina
Żółkiewka

lubelskie

krasnostawski

Żółkiewka

Gmina

1 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

16,79%

100,00%
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68

0607042 Gmina
Gościeradów

lubelskie

kraśnicki

Gościeradów

Gmina

2 000 000,00

2 000 000,00

10 000 000,00

7,95%

20,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0607062 Gmina
Szastarka

lubelskie

kraśnicki

Szastarka

Gmina

1 802 615,97

2 002 906,63

2 002 906,63

0,08%

100,00%
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0607072 Gmina Trzydnik lubelskie
Duży
0607072 Gmina Trzydnik lubelskie
Duży

kraśnicki

Trzydnik Duży

Gmina

419 115,50

419 115,50

838 231,00

2,70%

50,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

kraśnicki

Trzydnik Duży

Gmina

585 000,00

650 000,00

650 000,00

2,09%

100,00%
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0607083 Gmina Urzędów lubelskie

kraśnicki

Urzędów

Gmina

2 200 000,00

2 700 000,00

3 000 000,00

7,68%

90,00%
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0607092 Gmina Wilkołaz lubelskie

kraśnicki

Wilkołaz

Gmina

238 798,00

238 798,00

477 597,00

1,61%

50,00%
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0607092 Gmina Wilkołaz lubelskie

kraśnicki

Wilkołaz

Gmina

336 002,41

336 002,41

1 724 880,00

5,81%

19,48%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0607092 Gmina Wilkołaz lubelskie

kraśnicki

Wilkołaz

Gmina

430 888,83

430 888,83

1 394 719,09

4,70%

30,89%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0607092 Gmina Wilkołaz lubelskie

kraśnicki

Wilkołaz

Gmina

481 467,16

481 467,16

944 201,80

3,18%

50,99%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0607092 Gmina Wilkołaz lubelskie

kraśnicki

Wilkołaz

Gmina

733 512,94

733 512,94

2 378 640,00

8,01%

30,84%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0607092 Gmina Wilkołaz lubelskie

kraśnicki

Wilkołaz

Gmina

900 944,00

900 944,00

1 866 535,86

6,26%

48,27%
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0607102 Gmina
Zakrzówek

kraśnicki

Zakrzówek

Gmina

3 900 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

16,02%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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lubelskie

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje w: 1. SP w Płonce: wymiana źródła ciepła
na pompę ciepła, docieplenie stropu, docieplenie ściany zewnetrznej, wymiana stolarki
drzwiowej, wymiana stolarki okiennej. 2. SP w Rudniku: wymiana źródła ciepła na pompę
ciepła, docieplenie stropu, docieplenie ściany zewnetrznej, wymiana stolarki drzwiowej,
wymiana stolarki okiennej. Projekt obejmuje wymiane opraw oswietlenia ogólnego na
LED oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w dwóch budynkach.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żółkiewce. Budynek wymaga działań
termomodernizacyjnych dla zmniejszenia kosztów eksploatacji, uzyskania poprawy
efektywnosci energetycznej, zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
poprawy komfortu warunków w miejscu pracy i nauki. Zakres prac obejmuje: montaż
instalacji PV, pompy ciepła, instalacji C.O.; wymiana dachu z ociepleniem, ocieplenie
ścian, wymiana okien, odkopanie i zasyp ścian fundamentowych; izolacja bitu i styrodur,
iniekcja; modernizacja podłogi na gruncie
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gościeradowie. Pełnowymiarowa hala sportowa z
boiskami do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nozną, z trybumani dla około 400
osób, zapleczem sanitarnym, szatniami, z salami do aerobiku i fitness, siłownią, salą
konferencyjną i częścią admimnistracyjną wraz z infrastrukturą techniczną (drogi
manewrowe, parkingi, przyłącza itp.).
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wojciechowie.Przebudowany
wodociąg umożliwi zaspokajanie potrzeb ludności związanych z wodą poprzez
świadczenie usług ciągły, zorganizowany, długoterminowy, niezagrażający zdrowiu oraz
niedegradujący środowiska. wodociągowych w sposób
Budowa drogi gminnej nr 108607L Łychów Gościeradowski (przez most) w miejscowości
Łychów Gościeradowski i Węglin, gmina Trzydnik Duży.
Rozbudowa remizy w Węglinie – roboty termomodernizacyjne, przebudowa, utworzenie
łazienek i nowych pomieszczeń, wewnętrznych instalacji oraz przyłączy, budowa pochyli
dla niepełnosprawnych, budowa placu zabaw i boiska sportowego.
Przedmiotem projektu jest budowa stacji wodociągowej wraz z częścią sieci
wodociągowej zasilający w wodę nowe tereny budowlane w Urzędowie przy ul.
Partyzantów. W ramach inwestycji planowany jest zakup działki, budowa stacji
wodociągowej z ujęciem wody i zbiornikami wyrównawczymi oraz niezbędną
infrastrukturą, budowa sieci wodociągowej na odcinku 2 km.
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej nr 118055L od km 0+910 do km
1+593 w miejscowości Wilkołaz Trzeci” Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: wykonanie
dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej grubości 7 cm i szerokości 3,50 m na
dwuwarstwowej podbudowie z kruszywa grubości łącznej 30 cm , wykonanie 3 szt.
mijanek (obustronnych poszerzeń nawierzchni bitumicznej do 5,00m na dwuwarstwowej
podbudowie z kruszywa grubości łącznej 30 cm) ,wykonanie obustronnych poboczy szer.
0,75 m utwardzonych kruszywem grub 10 cm, ustawienie oznakowania pionowego.
Wykonanie drogi gminnej, poprzez uzyskanie nawierzchni twardej bitumicznej, umożliwi
dogodny dojazd w każdych warunkach atmosferycznych mieszkańcom Wilkołaza
Trzeciego do swoich siedzib, użytków rolnych i ośrodków miejskich.

30.09.2020

Inwestycja pos nazwą "Przywrócenie funkcji ośrodka kultury budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Zalesiu" zakłada kompleksową przebudowę budynku po dawnej szkole
podstawowej, m. inn.: wymianę pokrycia dachowego, wymianę posadzek, wybudowanie
ścianek działowych oraz inne prace budowlane. Dodatkowo wokół budynku zostanie
wykonana opaska kapilarna, chodnik, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe. Na
przyległym terenie powstanie boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, a tekze plac zabaw.
Obiekt wraz z otaczajacym go terenem zostanie ogrodzony.
Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz modernizacja oświetlenia LED-owego na
terenie Gminy Wilkołaz. Budowa dotyczy 127 nowych punktów świetlnych w ośmiu
miejscowościach o łącznej długości linii około 5 817 metrów, modernizacji zaś podlega 14
opraw w trzech miejscowościach na długości linii około 700 metrów. Zakres inwestycji
wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego uchwałą nr XVII/103/2016 Rady
Gminy Wilkołaz z późniejszymi zmianami. W trakcie realizacji zastosowane zostaną
oprawy LED-owe w przedziale mocy od 51 do 80 W.
Celem głównym projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji zdegradowanych
przestrzeni i przywrócenie im funkcji oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej
i poziomu bezpieczeństwa publicznego. Zakres projektu obejmuje zmianę sposobu
zagospodarowania działki i uformowania nawierzchni w celu utworzenia obiektów
sportowo- rekreacyjnych z przebudową i rozbudową istniejącego placu zabaw dla dzieci
oraz boiska sportowego zlokalizowanych na działce nr ewid. 265 w miejscowości Obroki.
Projekt obejmuje również wykonanie oświetlenia i monitoringu ww. obiektów tj. boiska
sportowego, placu zabaw, trybun, skweru rekreacyjnego.
Przedmiotem inwestycji jest "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podlastawowej w
Ostrowie" wraz z zapleczem sanitarno szatniowym o wymiarze 24,20x12,00 m i wysokości
ok. 7,20 m z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego
oraz organizowania międzyklasowych zawodów sportowych. Zakres rzeczowy inwestycji
obejmuje: roboty ziemne, fundamenty, demontaże i przebicia, podłoża i posadzki,
konstrukcję nadziemną, dach (konstrukcję i pokrycie), stolarkę drzewnąi okienną,
instalację gazową, instalację wody ciepłej i zimnej, instalację kanalizacji sanitarnej,
przyłącze wodociągowe, zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, instalację
elektryczną, tynki i okładziny, malowanie, elewacja, chodnik, nawierzchnię trawiastą i
małą architekturę.
Przedmiotem inwestycji jest "Budowa wodociągu III etap w miejscowości Rudnik
Szlachecki, cz. Rudnik Kolonia, cz. Wilkołaz Trzeci i zc. Pułankowice. Projektowana sieć
wodociągowa o długości 7,406 km wykonana będzie z rur PE 100SDR17 o dopuszczalnym
ciśnieniu 1MPa. Rurociągi o średnicy 32-160mm wyposażone będą w armaturę żeliwną
odcinającą praz przeciwpożarową zapewniającą jej prawidłowe wykonanie. Przyłącza
wodociągowe realizowane będą z rur PE również na ciśnienie 1MPa w ilości 74 szt. Każde
przyłącze zakończone będzie jednym punktem czerpalnym z wodomierzem
umozliwiającym rozliczenie właściciela tego punktu z pobranej wody. Zakres rzeczowy
obejmuje: wykonanie sieci wodociągowej (roboty ziemne, roboty montażowe) i przyłączy
wodociągowych.
Budowa przedszkola publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Budynek
przezanczony dla 5 grup przedszkolnych (dzieci od 3 do 6 lat) z możliwością organizacji
zajęć dla dzieci poniżej 3 roku życia, usytuowany w miejscowości Zakrzówek, centrum
gminy. Budynek będzie również wykorzystywał odnawialne źródła energii, zastąpi
dotychczasowy wyeksploatowany budynek przedszkola, niespełniajacy dzisiejszych norm
dla tego typu obiektów

14.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

29.09.2020

30.09.2020
30.09.2020

30.09.2020

14.09.2020

14.09.2020

14.09.2020

14.09.2020

14.09.2020

25.09.2020
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0608032 Gmina Firlej

lubelskie

lubartowski

Firlej

Gmina

1 200 000,00

2 240 000,00

2 800 000,00

8,33%

80,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

81

0608042 Gmina
Jeziorzany

lubelskie

lubartowski

Jeziorzany

Gmina

600 000,00

600 000,00

800 000,00

5,54%

75,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0608063 Gmina Kock

lubelskie

lubartowski

Kock

Gmina

2 600 000,00

2 975 000,00

3 500 000,00

10,10%

85,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

83

0608092 Gmina
Niedźwiada

lubelskie

lubartowski

Niedźwiada

Gmina

2 000 000,00

2 200 000,00

5 919 645,00

16,18%

37,16%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

84

0608104 Gmina Ostrów
Lubelski

lubelskie

lubartowski

Ostrów Lubelski Gmina

2 700 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

11,35%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0608122 Gmina Serniki

lubelskie

Lubartowski

Serniki

Gmina

178 000,00

178 000,00

726 915,68

2,90%

24,50%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0608122 Gmina Serniki

lubelskie

Lubartowski

Serniki

Gmina

326 529,00

326 529,00

1 088 427,00

4,35%

30,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0609013 Gmina Bełżyce

lubelskie

lubelski

Bełżyce

Gmina

1 600 000,00

1 800 000,00

1 857 956,50

3,19%

96,88%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

88

0609072 Gmina Jastków lubelskie

lubelski

Jastków

Gmina

3 000 000,00

5 000 000,00

7 116 935,00

9,47%

70,25%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0609102 Gmina
Niedrzwica
Duża

lubelskie

lubelski

Niedrzwica
Duża

Gmina

2 500 000,00

3 150 000,00

3 500 000,00

4,55%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

90

0609132 Gmina
Wojciechów

lubelskie

Lubelski

Wojciechów

Gmina

2 000 000,00

2 200 000,00

3 025 872,37

9,94%

72,71%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0609152 Gmina Wysokie lubelskie

lubelski

Wysokie

Gmina

655 628,00

655 628,00

2 042 216,00

9,23%

32,04%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0610022 Gmina Ludwin

lubelski

Ludwin

Gmina

380 000,00

380 000,00

380 000,00

0,95%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

lubelskie

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej nr 103295L w miejscowościach
29.09.2020
Pożarów i Wola Skromowska – gmina Firlej, powiat lubartowski, województwo lubelskie.
W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga gminna w klasie technicznej D o
długości 1,9km wraz z oświetleniem ulicznym w technologii solarnej. Obecnie droga
posiada nawierzchnię gruntową, miejscami ulepszoną kruszywem naturalnym. Nietrwała
nawierzchnia powoduje uciążliwości w użytkowaniu drogi przez mieszkańców,
przedsiębiorców, rolników, a także stanowi coroczne obciążenie dla budżetu gminy. JST
planuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej z oświetleniem ulicznym , pozwalającej
na komfortową komunikację i dojazd do dróg wyższej kategorii ( powiatowej 1535L,
wojewódzkiej 808, krajowej 19/S19 ) – połączenie komunikacyjne do siedziby gminy,
powiatu, województwa, oraz zapewniającej dojazd do posesji mieszkańców,
przedsiębiorców, rolników.
Park rekreacji "PRZYTOCZNO". Na obszarze 0,70 ha powstają strefy aktywności dla każdej 30.09.2020
grupy mieszkańców. Dla najmłodszych powstaną nowoczesne zabawki wspomagające
rozwój fizyczny i umysłowy (m. in. Zestawy zabawowe, zjazdy linowe, huśtawki,
urządzenie sprawnościowe i linowe), dla młodzieży urządzenia do ćwiczeń aerobowych i
kalisteniki, dla seniorów powstaną urządzenia fitness do aktywności fizycznej. Teren
ogrodzony, wyposażony w monitoring, energooszczędne oświetlenie, roślinność oraz
elementy małej arhitektury - to wszystko w jednym miejscu ogólnie dostepnym.
Projekt pn. Mieszkania komunalne w gminie Kock pozwoli na wybudowanie budynku
wielorodzinnego i
oddanie od użytkowania 16 mieszkań o pow. od 29 do 58 m2, zlokalizowanych na 3
kondygnacjach.
Budynek o pow. użytkowej ok. 870 m2, będzie wyposażony w instalację wodociągową,
kanalizacyjną i
elektryczną. Projektuje się ogrzewanie indywidualne – piece zasilane z sieci gazowej oraz
instalację
fotowoltaiczną o mocy ok. 3 kW na potrzeby utrzymania części wspólnych. Budynek
będzie
dostosowany do zasiedlenia przez osoby niepełnosprawne. Projekt będzie ważnym
elementem
przeciwdziałaniu depopulacji ludności gminy.
Przedmiotem inwestycji jest Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło.
Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem 451 mieszkańców gminy. Projekt przewiduje
wybudowanie 5992 m rurociągów grawitacyjnych i tłocznych oraz czterech
przepompowni. Dobowa ilość ścieków odbieranych przez system i przesłanych do
oczyszczania wyniesie 44,2 m3.
Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim. W ramach zadania
zostanie przebudowane Przedszkole Samorządowe w Ostrowie Lubelskim. Przedszkole ze
względu na stan techniczny wymaga przebudowy. Na miejscu istniejącego budynku
zostanie wybudowany nowy. W przedszkolu znajdować się będą sale lekcyjne oraz
kuchnia do przygotowywania posiłków oraz biblioteka publiczna. Przedszkole posiada
obecnie 87 miejsc dla dzieci, ale zapotrzebowanie jest dużo większe.
Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś. Opis: ocieplenie ścian
zewnętrznych budynku, fundamentów i stropodachu, wykonanie nowego pokrycia
dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia na LED,
modernizacja instalacji grzewczej.
Przedmiotem zadania jest budowa dwóch boisk sportowych: do piłki nożnej i nawierzchni
z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjnego z polami gry do koszykówki, siatkówki i tenisa
o nawierzchni poliuretanowej. W zakresie całego zamierzenia budowlanego jest:
ogrodzenie boisk, dojazd i dojścia, oświetlenie oraz odwodnienie. Jako element
odwodnienia projektuje się szczelny zbiornik odparowujący na wody opadowe zbierający
wodę z drenażu podziemnego boisk.
Przedmiotem wniosku jest wkład własny do inwestycji „Przebudowa ujęcia wody i stacji
uzdatniania
wody w miejscowości Matczyn wraz z budową odcinka wodociągu do miejscowości Babin
gm. Bełżyce”.
Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Matczyn,
Wojcieszyn,
Zosin, Podole i Babin. Wyposażenie w infrastrukturę wodną pozytywnie wpłynie na
poziom życia
mieszkańców oraz rozwój gospodarczy obszarów wiejskich.
Gospodarka wodna w Gminie Jastków: budowa sieci wodociągowej w m. Ożarów,
Miłocin, Moszna, Dębówka ul. Podleśna, Jastków ul. Radosna, budowa nowego ujecia
Wody - SUW w Dąbrowice oraz modernizacja i rozbudowa SUW Snopków. W celu
minimalizacji zużycia energii elektrycznej planuje się montaż paneli fotowoltaicznych na
stacjach uzdatniania wody w m. Snopków, ożarów, Jastków. Sierpawki i Płouszowice - w
każdej lokalizacji po 50 KW oraz oczyszczalni ścieków w Snopkowie - 50 KW. Wymiana
wodomierzy - 3700 szt.
Przedmiotem inwestycji jest budowa szkolnej Sali gimnastycznej w miejscowości Krężnica
Jara. Wielofunkcyjna hala sportowa przeznaczona będzie do różnorodnych gier
zespołowych: piłki koszykowej, siatkowej, piłki ręcznej czy tenisa ziemnego. Wyposażona
będzie w system mobilnych widowni, kurtyny umożliwiające wydzielenie stref
treningowych oraz dwukondygnacyjne zaplecze z zespołem sztniowo - sanitarnym
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczeniami dla trenerów,
gabinetem kultury fizycznej.
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami
wodociągowymi w miejscowościach Maszki, Maszki k. Wojciechowa i Palikije Drugie, gm.
Wojciechów o gługości 6,672 km.
Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie – w
ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:
1. Kompleksowa modernizacja budynku GOK i GBP wraz z dostosowaniem budynku dla
osób niepełnosprawnych oraz modernizacja sceny za GOK,
2. Rewitalizacja terenu przy rzece Wierzbówce oraz zbiornika wodnego w Wysokiem,
3. Budowa parkingu przy ul. Jana Kazimierza,
4. Prace naprawcze kopca ziemnego, zbiorowej mogiły żołnierzy z okresu I wojny
światowej.
Dokończenie rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Dratów Kolonia na
działce Nr 112 o pow. 2,61 ha gm. Ludwin sklasyfikowanego jako składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne.

29.09.2020
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30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

29.09.2020

28.09.2020

30.09.2020

29.09.2020
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0611021 Miasto Stoczek lubelskie
Łukowski

łukowski

Miasto Stoczek Gmina
Łukowski

350 000,00

350 000,00

730 000,00

5,14%

47,95%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Remont budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim.
Obejmuje
• termomodernizację budynku poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian
na gruncie, ocieplenie stropów wewnętrznych, wymianę oświetlenia wewnętrznego na
lampy LED, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
• remont tarasu obejmujący roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów tarasu oraz
montaż balustrad, pochwytów, wykonanie nowych nawierzchni tarasu z płytek
mrozoodpornych
• wymianę ogrodzenia terenu.

29.09.2020
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0611021 Miasto Stoczek lubelskie
Łukowski

łukowski

Stoczek
Łukowski

Gmina

200 000,00

500 000,00

1 500 000,00

10,54%

33,33%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim. Obejmuje budowę:
zadaszonego targowiska miejskiego w postaci dwóch hal targowych wyposażonych w
stoiska targowe, obiekty małej architektury kosze na śmieci, stojaki na rowery),
oświetlenie; budynku administracyjno-sanitarnego; uzupełnienie uzbrojenia terenu w
infrastrukturę techniczną poprzez: wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej, wykonanie oświetlenia terenu i CCTV,
odprowadzenia wody deszczowej oraz zastosowanie paneli fotowoltaicznych;
zagospodarowanie terenu, utwardzenie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, wykonanie
nowych miejsc parkingowych oraz ogrodzenia.

10.09.2020
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0611032 Gmina Adamów lubelskie

łukowski

Adamów

Gmina

1 060 717,50

1 178 575,00

3 057 878,52

8,28%

38,54%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Zadanie zakłada wykonanie dodatkowych 0,45 km wodociągu, co umożliwi podniesienie
jakości wody dla 3348 nowych użytkowników. Przebudowany SUW w Adamowie i
Hordzieżce zwiększą dostęp do wody dobrej i sprawdzonej jakości bez przerw w
dostawach w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Uzupełnienie infrastruktury
sieciowej pozwoli na obsłużenie zwiększonej liczby użytkowników sieci oraz zapewnienie
im wody odpowiedniej jakości. Zaplanowane prace w zakresie infrastruktury ściekowej
wpłyną na znaczną poprawę jakości środowiska naturalnego (głównie jakości wód) w
Gminie Adamów, jak również podniesienie komfortu życia jej mieszańców. Inwestycja w
zakresie kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie z przyłączeniami do istniejącej sieci
obsługiwanej przez istniejącą przebudowaną oczyszczalnię ścieków. Wybudowane
zostanie 0,21 km nowej sieci kanalizacyjnej w Adamowie. Dodatkowo, w ramach
inwestycji zaplanowano również uruchomienie serwisu on-line, pozwalającego na
bezpośredni kontakt odbiorców końcowych z Wnioskodawcą oraz ww. narzędzi ICT.

29.09.2020
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0611052 Gmina Łuków

lubelskie

łukowski

Łuków

Gmina

2 000 000,00

8 000 000,00

11 430 000,00

11,82%

70,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łuków-etap I

30.09.2020
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0611062 Gmina
Serokomla

lubelskie

łukowski

Serokomla

Gmina

568 800,00

632 000,00

790 000,00

3,73%

80,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Budowa budynku o pow. użytkowej 179,98 m2 na działce o nr 425/1 w m. Krzówka, który 29.09.2020
będzie pełnił funkcję przedszkola dla 50 dzieci i zaspokoi w pełni potrzeby mieszkańców
gm. Serokomla (m. Krzówka i sąsiednich wsi). W proj. Budynku będą się mieściły dwie sale
dla dzieci, pom. hig.-sanitarne i pom. porządkowe. W części istniejącej zaadaptowano na
potrzeby przedszkola: oddzielne wejście na zewnątrz, wiatrołap, komuniakcję, szatnię dla
przedszkola, pom. socjalne dla personelu, pom. magazynowe oraz wc dla personelu.
Opracowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
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0611072 Gmina Stanin

lubelskie

łukowski

Stanin

Gmina

1 139 122,31

1 265 691,46

2 578 642,72

4,66%

49,08%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków SP w Sarnowie, Zagoździu i
25.09.2020
Staninie w Gminie Stanin. Modernizacji kotłowni w SP w Sarnowie -system pomiaru,
monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, wymiany stolarki okiennej
(252,99 m2+ 319,73m2) łącznie 572,72 m2, - wymiany stolarki drzwiowej (16,31 m2+
18,21m2) łącznie 34,52 m2 - docieplenia ścian zewnętrznych (761,91 m2 + 1 065,80m2)
łącznie 1 827,71 m2 - docieplenia stropów pod nieogrzewanymi poddaszami (976,35 m2 +
1 250,22m2) łącznie 2 226,57m2 3) Instalacje fotowoltaiczne - 2 kpl.: - SP w Sarnowie 15,6 kWp o mocy 300W - SP w Zagoździu - 14,4 kWp o mocy 300W - zakupu i montażu 2ch systemów zarządzania energią 4) Wymiana oświetlenia na LED w SP w Zagoździu - 277
opraw różnych mocy, termomodernizację budynku w Staninie , wymianę stolarki okiennej
108,24 m2 w pom. szkolnych oraz 112,7 m2 okna w sali sportowej i roboty towarzyszące.

99

0611092 Gmina
Trzebieszów

lubelskie

łukowski

Trzebieszów

Gmina

514 205,10

571 339,00

1 570 905,00

3,56%

36,37%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0611112 Gmina Wola
Mysłowska

lubelskie

łukowski

Wola
Mysłowska

Gmina

450 000,00

500 000,00

2 100 000,00

8,90%

23,81%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem inwestycji jest budowa gminnego targowiska "Mój Rynek" w Trzebieszowie 30.09.2020
Drugim. Na terenie targowiska powstaną 34 stoiska handlowe zadaszone, a także 29
niezadaszonych stoisk handlowych . Projekt zakłada również wykonanie budynku
sanitarno-technicznego składającego się z niezależnych WC męskiego, damskiego wraz z
połączonym dla osób z niepełnosprawnościami, budowę 51 miejsc postojowych w tym 4
dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska, Wola
2020-09-30
Mysłowska;gmina Wola Mysłowska. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do
systemu kanalizacji sanitarnej gminy Wola Mysłowska. Zostanie zastosowany układ
kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Układ kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie będzie
wspomagany za pomocą sieciowej przepompowni ścieków. Ścieki z terenu odprowadzane
będą do oczyszczalni ścieków w m. Jarczew. Zagospodarowanie terenu na którym będzie
realizowana cała inwestycja stanowi pas drogowy dróg gminnych, powiatowych i działki
prywatne. W obszarze planowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne i
gospodarcze oraz infrastruktura podziemna i naziemna tj:wodociągi, gazociągi, słupy i
kable telefoniczne i elektryczne. Zmianą w zagospodarowaniu terenu będzie wybudowana
kanalizacja, która jest budowlą podziemną. Kanalizacja sanitarna zbudowana będzie z
kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych, studni inspekcyjnych i sieciowych pompowni
ścieków. Kanalizacja sanitarna jest infrastrukturą podziemną i służy do odprowadzania
ścieków sanitarnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne nie zmieni
ukształtowania terenu i zieleni. Przeznaczenie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie
ulegnie zmianie. Powierzchnia zabudowy projektowanej kanalizacji sanitarnej – ok 665
m². Obecnie na terenie objętym opracowaniem nie ma zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej. Ścieki z budynków odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników.
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0612012 Gmina Chodel

lubelskie

opolski

Chodel

Gmina

600 000,00

600 000,00

800 000,00

1,93%

75,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0612063 Gmina
Poniatowa

lubelskie

opolski

Poniatowa

Gmina

4 200 000,00

6 900 000,00

7 500 000,00

10,40%

92,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach, w
30.09.2020
następujacym zakresie rzeczowym: budowa od budynku użyteczności publicznej z
przeznaczeniem na przedszkole i świetlicę szkolną we wsi Granice
Budowa kompleksu zlokalizowanego przy Al.. Spacerowej w Poniatowej Kompleks
30.09.2020
zlokalizowany w Poniatowej, przy naturalnych zbiornikach wodnych na działkach nr 261,
262 i 263/15. W skład kompleksu wchodzic będą 3 otwarte baseny z uzdatnianą woda o
różnych głębokosciach, 2 wanny SPA oraz budynek zaplecza sanitarnosocjalnego z kasami
i punktem gastronomicznym. Łączna powierzchnia lustra wody oraz basenów wyniesie ok.
500m2. Do obiektu zostanie zapewniony dojazd oraz miejsca parkingowe i dojscia. Teren
zostanie otoczony ogrodzeniem z brama wjazdowa i furtk. Na terenie będzie oświetlenie i
monitoring. Obiekt będzie zasilany energią z instalacji fotowoltaicznej wybudowaną do
potzreb obsługi obiektu
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0612072 Gmina Wilków

104

lubelskie

opolski

Wilków

Gmina

600 000,00

600 000,00

1 005 000,00

3,60%

59,70%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Zakres inwestycji: · wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED
29.09.2020
(454 szt.) oraz budowa nowych punktów- 50 szt. Wymiana istniejących
wyeksploatowanych opraw sodowych i rtęciowych ,na oprawy typu LED o całkowitym
poborze mocy: 35W ilość do wymiany 400 kpl. 54W ilość do wymiany 54 kpl. z 5-krotną
regulacją mocy oprawy, dobranych na podstawie audytu energetycznego modernizacji
oświetlenia ulicznego, Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego sterowaniem
oświetlenia oraz zapewnienie utrzymania transmisji przesyłanych danych z 23
sterowników zainstalowanych w szafkach oświetlenia ulicznego . Grupą docelową będą
mieszkańcy Gminy Wilków. Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki
niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr
XVI.122.2016 z późn. zm. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 40,40
Mg/rok, liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 454 szt. budowa
nowych punktów- 50 szt.
Przedmiotem inwestycji będzie rewitalizacja zabytkowego obiektu starej plebanii w
29.09.2020
Baranowie. Wykonane będą prace budowlane obejmujące: izolację fundamentów,
wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, docieplenie budynku i
wyposażenie w nowoczesny system oświetlenia i ogrzewania oraz odbudowę pieca
chlebowego. Obiekt będzie przeznaczony na siedzibę Gminnego Centrum Kultury,
Promocji i Informacji Turystycznej. Znajdzie się tu miejsce na bieżącą działalność Centrum
(sale zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów, pomieszczenia administracyjne). Powstanie
sala wielofunkcyjna do wykorzystania na przedstawienia teatralne, seanse filmowe,
konferencje i zajęcia warsztatowe oraz izba multimedialna, gdzie przy pomocy
nowoczesnych technik komputerowych prezentowana będzie historia Baranowa,
miejscowe tradycje oraz walory turystyczne i rekreacyjne Gminy. W ramach projektu
zostanie zakupione wyposażenie obiektu.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Janowcu z utworzeniem instalacji do przetwarzania 2020-09-30
osadów i przebudowa reaktora wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą. W ramach robót
planuje się wykonać budynek technologiczny, w którym zostanie zlokalizowana instalacja
do odwadniania osadów oraz do stabilizacji osadu wapnem oraz pozostałe niezbędne
instalacje, celem zmniejszenia ilości osadów. Dodatkowo planuje się przebudowę komory
napowietrzania, stabilizacji osadu oraz komory ścieków dowożonych w reaktorze
wielofunkcyjnym celem zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

0614022 Gmina Baranów lubelskie

puławski

Baranów

Gmina

2 840 000,00

2 840 000,00

3 157 000,00

14,78%

89,96%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614032 Gmina Janowiec lubelskie

puławski

Janowiec

Gmina

2 736 000,00

3 000 000,00

3 040 000,00

16,53%

98,68%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614043 Gmina
lubelskie
Kazimierz Dolny

puławski

Kazimierz Dolny Gmina

1 350 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4,39%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614062 Gmina Kurów

lubelskie

puławski

Kurów

Gmina

630 000,00

630 000,00

700 000,00

1,79%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614062 Gmina Kurów

lubelskie

puławski

Kurów

Gmina

630 000,00

630 000,00

700 000,00

1,79%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

109

0614062 Gmina Kurów

lubelskie

puławski

Kurów

Gmina

1 800 000,00

2 160 000,00

2 400 000,00

6,15%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614083 Gmina
Nałęczów

lubelskie

Puławski

Nałęczów

Gmina

520 000,00

520 000,00

520 000,00

0,90%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu przy działce nr 16/1 w m. Nałęczów przy
30.09.2020
drodze powiatowej nr 2202 L Garbów-Gutanów-Czesławice-Nałęczów. Projekt obejmuje
wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (50 stanowisk postojowych
w tym 4 dla osób niepelnosprawnych) wraz z przyłączem sanitarno-kanalizacyjnym dla
kamperów, toaletą, oświetleniem hybrydowym (4 latarnie) oraz drogą manewrową.
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0614083 Gmina
Nałęczów

lubelskie

Puławski

Nałęczów

Gmina

850 000,00

850 000,00

1 000 000,00

1,74%

85,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614083 Gmina
Nałęczów

lubelskie

Puławski

Nałęczów

Gmina

900 000,00

900 000,00

1 000 000,00

1,74%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614083 Gmina
Nałęczów

lubelskie

Puławski

Nałęczów

Gmina

3 000 000,00

3 996 000,00

4 440 000,00

7,73%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem inwestycji jest budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym w Nałęczowie. 30.09.2020
Obiekt będzie uzupełnieniem oferty leczniczej gminy uzdrowiskowej, a co za tym idzie
również oferty turystycznej miasta. Tężnia solankowa pozwala polepszyć kondycję
zdrowotną i działa wspomagająco przy leczeniu wielu dolegliwości, dzięki czemu wpisze
się w uzdrowiskowy charakter miasta.
Zadanie polega na utworzeniu nowych terenów zieleni i urządzeniu już istniejących
30.09.2020
obejmujących - teren miasta Nałęczów oraz teren Parku Zdrojowego w Nałęczowie z
elementami małej architektury. Obszary te zostaną obsadzone drzewami, krzewami oraz
bylinami tworzącymi tereny zielone nawiązujące do obecnej roślinności i tworzące nowe
pasy zadrzewień i zakrzewień. Zostaną wykonane alejki, oświetlenie solarne, oraz
ustawione obiekty małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci, donice na kwiaty.
Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 2 600 m sieci głównej
30.09.2020
grawitacyjnej oraz 4142 m kanalizacji tłoczonej wraz z 3 przepompowaniami sieciowymi i
w miejscowości Cynków wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach (3szt.)

114

0614102 Gmina
Wąwolnica

lubelskie

puławski

Wąwolnica

Gmina

1 530 000,00

1 530 000,00

1 700 000,00

6,76%

90,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0614112 Gmina Żyrzyn

lubelskie

puławski

Żyrzyn

Gmina

1 000 000,00

1 000 000,00

1 150 000,00

2,74%

87,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0615011 Miasto Radzyń
Podlaski

lubelskie

radzyński

Radzyń Podlaski Gmina

4 000 000,00

6 829 011,76

28 361 074,58

37,97%

24,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem zadania jest inwestycja: „Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul.
Puławskiej w Kazimierzu Dolnym”. Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie
sprawnej obsługi komunikacyjnej w Gminie Kazimierz Dolny. Droga ta stanowi dojazd dla
mieszkańców oraz do Rynku. W ramach zadania przewidziane są roboty drogowe
(wykonanie ciągu pieszo - jezdnego). Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022r.
Przebudowa budynku strażnicy OSP w Kłodzie. Inwestycja będzie polegała na dociepleniu
budynku, przebudowy dachu, przebudowy instalacji elektrycznej, sanitarnej i
wentylacyjnej w strażnicy OSP w Kłodzie.
Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kłodzie na KLUB SENIORA. Inwestycja będzie
polegała na przebudowie parteru budynku i wyposażenie na potrzeby realizacji Klubu
Seniora, w skład którego wchodzą zaplecze sanitarne, sala konferencyjna, zaplecze
kuchenne, sanitariaty. Gmina posiada dokumentacje projektową. Budynek ma służyć
seniorom do spotkań i integracji.
BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁAU
UZDATNIANIA WODY NA UJĘCIU WODY W MIEJSCOWOŚCI OLESIN
- Budowa dwóch zbiorników wodociągowych
- Montaż zestawu hydroforowego - stabilizacja ciśnienia w sieci wodociągowej
- Przebudowa układu uzdatniania wody

2020-09-30

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

Przebudowa budynku dawnego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na
29.09.2020
Centrum Integracji Społecznej w Wąwolnicy. Przeprowadzenie kompleksowych robót
budowlanych w nieczynnym budynku i jego otoczeniu w celu przywrócenia go do
działalności publicznej. Wykonanie robót wraz z przebudową wewnętrznych instalacji
oraz budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej wraz z
oświetleniem terenu z wykorzystaniem paneli PV oraz CCTV, zagospodarowanie terenu ze
strefą wypoczynku.
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrzynie, na terenach inwestycyjnych przy
2020-09-30
drodze ekspresowej S 17 w obrębie węzła Żyrzyn i na terenach zabudowy jednorodzinnej.
Tereny inwestycyjne uzbrojone zostaną w sieci wod.-kan. w celu wsparcia nowych
inwestorów, którzy pomimo utrudnień spowodowanych pandemią Covid-19 nie
zrezygnowali z realizacji planowanych inwestycji. Długość nowej sieci wodociągowej 2845
mb i kanalizacyjnej 1185 mb.
Celem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i
25.09.2020
restauratorskich w pałacu Potockich w celu zachowania dziedzictwa kulturowego,
powstrzymania procesu degradacji cennego obiektu zabytkowego i jednoczesnego
przystosowania obiektu do nowych funkcji oraz odtworzenie historycznej przestrzeni
miejskiej poprzez przebudowę placu publicznego "Rynek", przy zastosowaniu
współcześnie stosowanych materiałów budowlanych i technologii wykonania robót
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0615022 Gmina Borki

lubelskie

radzyński

Borki

Gmina

174 663,18

174 663,18

582 208,18

1,58%

30,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0615022 Gmina Borki

lubelskie

radzyński

Borki

Gmina

868 374,63

868 374,63

2 936 579,53

7,90%

29,57%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0616011 Miasto Dęblin

lubelskie

rycki

Dęblin

Gmina

2 000 000,00

5 329 201,85

5 329 201,85

7,62%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0616022 Gmina Kłoczew lubelskie

rycki

Kłoczew

Gmina

1 760 000,00

1 760 000,00

2 700 000,00

7,11%

65,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0616022 Gmina Kłoczew lubelskie

rycki

Kłoczew

Gmina

1 000 000,00

3 500 000,00

350 000,00

9,21%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu i w Woli Zadybskiej. Projekt ma na 30.09.2020
celu modernizacje dwóch stacji poboru wody i zapewnienie dostaw wody o
odpowiednich parametrach co jest jednym z warunków rozwoju gminy Kłoczew.
Kluczowym rezultatem projektu będzie udostępnienie 3500 mieszkańcom gminy
ulepszonego zaopatrzenia w wodę spełniającą wymogi wynikające z prawa
wspólnotowego oraz z Rozp. Min. Zdrowia.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości wody na terenie
gminy Kłoczew co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców na terenie gminy.
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0616043 Gmina Ryki

lubelskie

rycki

Ryki

Gmina

7 000 000,00

10 691 477,00

15 224 908,42

16,62%

70,23%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0616062 Gmina Ułęż

lubelskie

rycki

Ułęż

Gmina

480 000,00

480 000,00

4 000 000,00

22,14%

12,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0616062 Gmina Ułęż

lubelskie

rycki

Ułęż

Gmina

576 000,00

640 000,00

640 000,00

3,55%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0617011 Gmina Miejska lubelskie
Świdnik

świdnicki

Świdnik

Gmina

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1,04%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Budowa hali sportowo-widowiskowej, budynku zaplecza wraz z wyposażeniem oraz
wykonanie drogi wewnętrznej,4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wiaty
śmietnikowej,chodników,placu manewrowego,schodów terenowych oraz elementów
małej architektury. Budynek o wym.65,32x40,36 m i wysokości max.16,41 m.Pierwszy
segm.to hala sportowa z widownią na 340 osób oraz zapleczem szatniowym, drugi segm.
posiada dwie kondygnacje użytkowe,spełnia funkcje uzupełniające,administracyjne oraz
pom. techniczne.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Gminnego Ośrodka
Kultury (GOK). W zakres inwestycji wchodzić będzie rozbiórka parterowej części budynku i
schodów zewnętrznych, budowa pzryłącza wodociągowego, przebudowa i budowa
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego
zbiornika, przebudowa przyłącza telekomunikacyjnego, przebudowa istniejącego i
wykonanie nowego utwardzenia terenu (ciągi piesze, pieszo-jezdne, opaska i miejsca
postojowe oraz utwardzone miejsce gromadzenia odpadów stałych), koszy gabionowych,
rozbiórka części istniejącego ogrodzenia terenu, wykonanie nowego nasadzenia zieleni
wysokiej i niskiej (niekwalifikowalne), wykonanie i zamontowanie na dachu budynku
mikroelektrowni fotowoltaicznej, wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu na słupach
oświetleniowych lampami ledowymi. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wartość całego zadania to kwota 4 000 000,00 PLN. Gmina posiada
wszystkie potrzebne pozwolenia, aby rozpocząć budowę. Problemem jest brak środków
finansowych na rozpoczecie prac.
Przedmiotem inwestycji jest "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ułęż i Sarny
wraz z wymianą wodomierzy na terenie gminy Ułęż". Gmina Ułęż zamierza wybudować
dwa odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Sarny o długości 516 mb i w
miejscowości Ułęż o długości 244 mb. Dodatkowo zamierza wymienić wszystkie
wodomierze na terenie gminy w ilości 1100 szt. na wodomierze z odczytem radiowym i
zakupić wymagane oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy. Gmina posiada wszystkie
potrzebne pozowlenia, aby rozpocząć budowę. Problemem jest brak środków
finansowych na rozpoczecie prac.
Przedmiotem wniosku jest rozbudowa budynku oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół
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0617022 Gmina Mełgiew lubelskie

świdnicki

Melgiew

Gmina

700 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3,57%

50,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0617022 Gmina Mełgiew lubelskie

świdnicki

Melgiew

Gmina

2 000 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

6,24%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0618011 Miasto
Tomaszów
Lubelski

tomaszowski

Tomaszów
Lubelski

Gmina

1 000 000,00

1 446 480,00

1 446 480,00

1,47%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

lubelskie

Wniosek dotyczy inwestycji polegających na przebudowie drogi gminnej nr 102127L w
miejscowości Wola Osowińska. Gmina uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych pokrywające częściowo koszt realizacji tej inwestycji. Droga gminna
będąca przedmiotem inwestycji znajduje się w centralnej części Gminy i stanowi element
szlaku komunikacyjnego prowadzącego z wschodniej części Gminy w kierunku wyjazdu na
drogę krajową DK19 przez miejscowość Borki.
Inwestycja dotyczy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Borkach oraz wymiany zestawu
hydroforowego na ujęciu wody w miejscowości Borki. W ramach inwestycji istniejąca
oczyszczalnia ścieków w Borkach zostanie rozbudowana o stanowisko przyjmowania
ścieków dowożonych, stację odwadniania i granulacji osadu oraz zmodernizowania
instalacji na oczyszczalni ścieków.
Inwestycja polega na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie.
Jest to największa pod względem liczby uczniów oraz powierzchni szkoła podstawowa w
mieście (pow. użytkowa-7 704,50 m2). Zakres prac obejmie m.in.: docieplenie ścian,
fundamentów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę
kotłowni oraz instalacji c.o. i c.w.u, wymianę instalacji oświetleniowej na
energooszczędną, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz solarnej. Zadanie to jest w pełni
przygotowane, inwestor posiada dokumentację projektowo – kosztorysową oraz aktualne
zgłoszenie wykonania robót.
Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie wraz z
wdrożeniem systemu zdalnego zarządzania gospodarką wodnościekową.
Rozbudowa polegać będzie na zwiększeniu przepustowości istniejącej oczyszczalni
ścieków z (Qd)śr=140m3/d i RLM = 1400 do docelowej przepustowości (Qd)śr = 300m3/d
i RLM = 3000.
Inwestycja jest przygotowana do realizacji – posiada prawomocne pozwolenie na budowę
nr AB.6740.377.2019 z dnia 18 października 2019 r.

29.09.2020

29.09.2020

17.09.2020

30.09.2020

17.09.2020

23.09.2020

23.09.2020

18.09.2020

Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Planowana powierzchnia użytkowa ok. 300 m2.
Wnioskodawca posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. W
ramach zadania zaprojektowano rozbudowę ZSO nr 1 o dwa nowe oddziały, połączone z
dwoma istniejącymi segmentami kompleksu szkolno-przedszkolnego w poziomie parteru
wraz z urządzeniami budowlanymi i wyposażeniem. Dokumentacja obejmuje również
układ komunikacji wewnętrznej.
Budowa Sali gimnastyczno-sportowej z łącznikiem przy szkole podstawowej w
29.09.2020
miejscowości Dominów. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku wynosi 417,99
m2, a jego kubatura 3420,91 m3. Wysokość budynku wynosi 11,86 m. Inwestycja
obejmuje również zakup wyposażenia i niezbędnych do prowadznia zajęć sportowych.
Budowa drogi gminnej nr 105531L - ul. Skośna w m. Nowy Krępiec. Inwestycja polegać
29.09.2020
będzie na utworzeniu drogi jezdnej o szerokośći min. 5m, budowie równoległej ścieżki
pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem LED oraz odwodnieniem i kanałem
technologicznym. Łączna długość projektowanej drogi to 1,5 km.
Projektuje się montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków. Przyjmuje się, że 30.09.2020
cała wyprodukowana energia elektryczna zostanie skonsumowana na potrzeby własne
obiektu. W przypadku nadwyżki energii wyprodukowanej przez źródło wytwórcze w
stosunku do chwilowego poboru z sieci zewnętrznej, rozliczanie energii wprowadzonej do
sieci OSD odbywać się będzie na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z ustawą z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Wszystkie zaprojektowane instalacje
będą prosumenckimi mikroinstalacjami pracującymi w układzie on-grid.
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0618042 Gmina Krynice

lubelskie

tomaszowski

Krynice

Gmina

570 000,00

570 000,00

616 636,51

3,60%

92,40%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Inwestycja polegać ma na wykonaniu przy budynku Szkoły Podstawowej w Krynicach
dwu kondygnacyjnej klatki schodowej o wymiarach 7,55m x 6,35m. Dodatkowo w klatce
schodowej na każdej z kondygnacji znajdować się mają toalety dla uczniów i nauczycieli.
Realizacja inwestycji ma zapewnić dodatkowe wejście do budynku dostosowując go do
wymogów PPOŻ. Przy klatce schodowej wykonany ma zostać podjazd dla osób
niepełnosprawnych, który umożliwi dostęp do szkoły osobom z ograniczeniami
ruchowymi. Dotychczas taki dostęp był ograniczony. Inwestycja umożliwi również
sprawne i bezpieczne funkcjonować szkoły w obecnej sytuacji epidemicznej panującej w
kraju poprzez zmniejszenie zatłoczenie w głównych ciągach komunikacyjnych

24.09.2020
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0618053 Gmina Lubycza lubelskie
Królewska

tomaszowski

Lubycza
Królewska

Gmina

2 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

14,30%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Przedmiotem planowanej do realizacji inwestycji jest „Budowa hydroforni w miejscowości 24.09.2020
Lubycza Królewska”. W ramach tego zadania wybudowane zostanie nowe ujęcie wody
wraz z hydrofornią na terenie istniejącej w Lubyczy Królewskiej. Na terenie gminy Lubycza
Królewska brak jest zintegrowanego zaopatrzenia w wodę. Obecnie w większości potrzeby
w tym zakresie pokrywane są z wodociągów wiejskich opartych na lokalnych ujęciach
wody na bazie ujęć wód głębinowych i stacji uzdatniania wody. Niewielka część
mieszkańców posiada wodę dostarczaną z małych hydroforni. Część mieszkańców gminy
zaopatrywana jest z indywidualnych studni kopanych zlokalizowanych na własnych
posesjach. Planowana inwestycja polegać będzie na wybudowaniu nowej Hydroforni,
która zaopatrywać będzie w wodę pitną wszystkich mieszkańców gminy.
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0618072 Gmina Rachanie lubelskie

tomaszowski

Rachanie

Gmina

386 204,00

386 204,00

1 508 941,00

0,02%

25,59%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0618092 Gmina
Tarnawatka

lubelskie

tomaszowski

Tarnawatka

Gmina

2 000 000,00

2 250 570,50

2 250 570,50

10,96%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0618102 Gmina Telatyn

lubelskie

tomaszowski

Telatyn

Gmina

1 000 000,00

1 040 064,99

1 040 064,99

6,21%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0620043 Gmina
Krasnobród

lubelskie

zamojski

Krasnobród

Gmina

606 720,00

606 720,00

606 720,00

1,86%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0620052 Gmina Łabunie lubelskie

zamojski

Łabunie

Gmina

1 000 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

8,00%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rachaniach polegać będzie na:
dociepleniu śćian zewnętrznych budynku, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej, wymiana oświtlenia, instalacji c.o., elektrycznej
oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12 kW.
Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce. Rozbudowa budynku
GOK w Tarnawatce i zmiana funkcji na Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku i nadaniem mu funkcji ogrodu literackiego
oraz wyposażeniem. Biblioteka będzie centrum życia kulturalnego gminy oraz jej centrum
integracji społecznej. Swoim działaniem Biblioteka wykraczałaby poza tradycyjne
schematy działania oferując propozycję dla każdej grupy wiekowej i społecznej. W
przeciwieństwie do istniejącej biblioteki projektowana będzie dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowego wielofunkcyjnego budynku
parterowego o wymiarach zewnętrznych 24,0m x 15,5m. Ponadto zaprojektowano
wykonanie utwardzenia ciągów komunikacyjnych wraz z miejscami postojowymi oraz
oświetlenie i ogrodzenie terenu. W budynku będą miały siedzibę miejscowa Ochotnicza
Straż Pożarna, lokalne Koło Gospodyń Wiejskich, stała wystawa poświęcona Fryderykowi
Chopinowi i jego przyjacielowi Tytusowi Woyciechowskiemu.
"Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al.. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie
Wielkim". Inwestycja zakłąda budowe sieci kanalizacji sanitarnej (sks.) o łącznej długości
1896,00 m w tym: - 910, 0 m-sks (kolektor grawitacyjny), -0320,0 m -sks (przyłącza
kanal.sanitarn.0, -666,0m-sks (kolektor tłoczny. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie
zanieczyszczeń środowiska poprzez uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenia gminy Krasnobród
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Barchaczów
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0620092 Gmina Sitno

lubelskie

zamojski

Sitno

Gmina

750 000,00

1 000 000,00

1 445 000,00

4,39%

69,20%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0620112 Gmina Stary
Zamość

lubelskie

zamojski

Stary Zamość

Gmina

800 000,00

1 117 261,07

1 117 261,07

4,83%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0662011 Miasto Chełm

lubelskie

chełmski

Chełm

Gmina

2 000 000,00

2 181 583,61

6 817 448,79

1,33%

32,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0662011 Miasto Chełm

lubelskie

chełmski

Chełm

Gmina

4 000 000,00

5 045 244,87

5 045 244,87

0,98%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0662011 Miasto Chełm

lubelskie

chełmski

Chełm

Gmina

8 000 000,00

12 859 856,01

12 859 856,01

2,50%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0662011 Miasto Chełm

lubelskie

chełmski

Chełm

Gmina

11 000 000,00

13 800 000,00

227 125 593,17

9,05%

9,05%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

14.09.2020

2020-09-30

25.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę żłobka na dz. Nr 468/2 w miejscowości Sitno, gm. 30.09.2020
Sitno i polega na budowie budynku wraz z wew. Instalacją wod-kan. C.o. elektryczną,
zewnętrzną poza licznikową instalacją elektryczną, przyłączem wodociągowym i
kanalizacyjnym. Wbudynku przewidziano pomieszczenia: wiatrołap, hol, dwie sale na ok.
19 dzieci, sanitariaty, przygotowalnię posiłków, zmywalnie korytarz, pokój socjalny, w.c,
zaplecze, w.c dla niepełnosprawnych, gabinet hifirnistki i biuro. Planowane zatrudnienie
to 4 osoby (administrator obiektu, dwie opiekunki, higienistka) pracyjące po 8 godzin
dziennie.
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na
29.09.2020
świetlico-remizę w m. Wisłowiec, której zakres obejmuje: montaż PV, wymianę dachu,
zmianę konstrukcji więźby dachowej; wykonanie elewacji budynku; wymianę stolarki
okiennej; montaż drzwi zewn. metalowych, drzwi wewn.; wykonanie pochylni dla osób
niepełnosprawnych ze spocznikiem, schodów oraz dojścia do budynku; rozbudowa
budynku od strony północnej. Inwestycja będzie miała wpływ na stworzenie miejsca
aktywizacji społecznej, wzrost integracji społ. lok. Poprawi się jakość życia mieszkańców.
Przedmiotem projektu jest Budowa Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie. Projekt
realizowany przy ul. Bieławin 5, a infrastruktura towarzysząca – w całym mieście. W
ramach PSZOK powstaną: punkt naprawczy i punkt selektywnego zbierania, które
przyczynią się do zapobiegania powstawaniu odpadów. Planowany jest zakup urządzeń
technicznych, maszyn oraz specjalistycznego sprzętu
Projekt przewiduje modernizację/wymianę istniejącego oświetlenia
zewnętrznego,ulic,dróg i miejsc publicznych. Celem głównym jest zmniejszenie zużycia
energii elek. co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie emisji CO2 oraz poprawę
jakości oświetlenia w Chełmie. Zadania do realizacji:demontaż/montaż nowych opraw
energooszczędnych LED z Intelig.Sys.Sterowania Oświetleniem,demontaż/wymiana
wysięgników w miejscach wyznaczonych. Główną grupą docelową są mieszkańcy,osoby
przejeżdżające przez miasto.
Inwestycja obejmie głęboką termomodernizację czterech obiektów szkolnych (SP nr 2, SP
nr 5, LO nr 4, Zespół Szkolno - Przedszkolnego nr 3), obejmująca: ocieplenie
stropodachów, dachów, ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przy gruncie, wymianę
okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z
montażem absorpcyjnej gazowej pompy ciepła.
Inwestycja obejmuje przebudowę krajowej drogi nr 12 w granicach adm. M. Chełm (ul.
Podgórze, Rejowieckiej, al. Przyjaźni, ul. Rampa Brzeska i Wschodniej) wraz z przebudową
i budową infrastruktury towarzyszącej (przebudowę mostu na Uherce, budowę
połączenia Ronda ZWiN z ul. Bieławin, przebudowę wiaduktu nad dawną bocznicą
kolejową, budowę rond na skrzyżowaniu z ul. Okszowską i Hutniczą, budowę wiaduktu
nad torami ul.
Rampa Brzeska, przebudowę i budowę dróg zbiorczych, chodników, ścieżek rower.)

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020
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0664011 Miasto Zamość lubelskie

miasto na
Zamość
prawach
powiatu Zamość

Gmina

950 000,00

950 000,00

950 000,00

0,19%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0664011 Miasto Zamość lubelskie

miasto na
Zamość
prawach
powiatu Zamość

Gmina

970 000,00

970 000,00

970 000,00

0,19%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0664011 Miasto Zamość lubelskie

miasto na
Zamość
prawach
powiatu Zamość

Gmina

980 000,00

980 000,00

980 000,00

0,19%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0664011 Miasto Zamość lubelskie

miasto na
prawach
powiatu

Miasto Zamość Gmina

3 800 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

0,98%

80,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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0664011 Miasto Zamość lubelskie

miasto na
prawach
powiatu

Miasto Zamość Gmina

4 800 000,00

5 000 000,00

5 800 000,00

1,14%

86,21%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Gruntowna modernizacja Przedszkola nr 14 w Zamościu obejmująca: 1) 7 sal
30.09.2020
przedszkolnych, kuchnię, magazyn żywności (przebudowa instalacji sanitarnych,
elektrycznej, wentylacyjnej, stolarka drzwiowa, zakup specjalistycznego wyposażenia i
mebli) celem poprawy standardów bhp 2) 2 wind towarowych, 3) wymiane inst.
elektrycznej i oświetlenia, 4) wymiana okien w kantorkach, 5) 2 toalet (inst. sanitarne,
glazura, terakota, wyposażenie sanitarne), pralni, 6) budowe podjazdu i parkingu dla
niepełnosprawnych
Gruntowna modernizacja Przedszkola nr 15 w Zamościu obejmująca: 1) 6 sal oraz
30.09.2020
korytarze i klatki schodowe, 2) blok kuchenny w tym: kuchnia, 2 zmywalnie, obieralnie,
pomieszczenie intendenta, pomieszczenie socjalne pracowników kuchni (przebudowa
inst. sanitarnych, elektr., wentylacyjnej, stolarka drzwiowa, glazura, terakota, zakup
specjalistycznego wyposażenia) celem poprawy standardów bhp, 3) modernizacja
łazienek zewnętrznych, 4) budowe podjazdu, parkingu dla niepełnosprawnych, 5)
wykonanie odwodnienia oraz przebudowa kostki brukowej wokół przedszkola, 6)
modernizacja wejścia placówki, 7) wymianę inst. elektrycznej i oswietlenia oraz 2 wind
Modernizacja Przedszkola nr 10 w Zamosciu: 1) 6 sal, korytarzy, kuchni, 2 zmywalni,
30.09.2020
obieralni (przebudowa inst. Sanitarnych, elektr., wentylacyjnej, stolarka drzwiowa,
glazura, terakota, zakup specjalistycznego wyposażenia i mebli) oraz 2 wind spożywczych
celem poprawy standardów bhp 2) 5 toalet (inst. sanitarne, glazura, terakota,
wyposażenie sanitarne), pralnia, izolatka 3) budowe podjazdów, platformy
przyschodowej, miejsc dla niepełnosprawnych 4) wymiane inst. elektrycznej i oświetlenia
Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego. W 25.09.2020
ramach modernizacji przewidziana jest wymiana zbiornika wyrównawczego (500 m3)
biogazu na zbiornik akumulujący (2300 m3). Budowa stacji uzdatniania i kondycjonowania
biogazu: osuszanie, usuwanie siloksanów, redukcja siarkowodoru. Zabudowa drugiego
agregatu kogeneracyjnego o mocy 250 kWe / 325 kWc.
Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz
25.09.2020
renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej. Przepompownia ścieków jak i
włączona do niej sieć kanalizacyjna zbudowane zostały w latach 70 tych. Przepompownia
w chwili obecnej posiada niewystarczającą przepustowość oraz przestarzałe i
energochłonne rozwiązania techniczne. Stan sieci kanalizacyjnej (zasyfonowania oraz
nieszczelności) powoduje spiętrzanie ścieków oraz ich eksfiltrację do gruntu. W ramach
planowanego zamierzenia istniejąca przepompownia zostanie przebudowana i
zautomatyzowana. W ramach renowacji zostanie odcinkami wybudowana nowa sieć
kanalizacji sanitarnej eliminująca zasyfonowania, a pozostałe odcinki zostaną
doszczelnione.
Efektem modernizacji będzie wzrost przepustowości obiektu.
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06212053 Gmina Opole
Lubelskie

lubelskie

opolski

Opole Lubelskie Gmina

1 642 500,00

1 825 000,00

1 825 000,00

2,13%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna 23.09.2020
historycznego centrum Opola Lubelskiego- Etap II Celem przedsięwzięcia jest
przywrócenie funkcji społ.-gosp., zwiększenie dostępności do infrastruktury społ.,
kulturalnej oraz usług lokalnych i handlu poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów.
Realizacja II Etapu rewitalizacji jest niezbędna do kompleksowego wyprowadzenia
obszaru ze stanu kryzysowego. Zadanie obejmuje ok. 1,26 ha obszaru (ul. Nowy Rynek, ul.
Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Lubelskiej) w zakresie m.in.: ciągi pieszo-jezdne, chodniki,
miejsca zieleni (skwery), mała architektura, infrastruktura wod-kan, kanalizacja
deszczowa, siec elektryczna, oświetlenie, parkingi, monitoring, punkt dostępu WiFi.
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06212053 Gmina Opole
Lubelskie

lubelskie

opolski

Opole Lubelskie Gmina

1 800 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2,34%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006
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06212053 Gmina Opole
Lubelskie

lubelskie

opolski

Opole Lubelskie Gmina

3 780 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00

4,91%

100,00%

11 1130 1206 0028 9144 8420 0006

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim -etap II Przedmiotem inwestycji jest
23.09.2020
rewitalizacja Parku Miejskiego celem przywrócenia wartości krajobrazowych,
historycznych oraz poprawy atrakcyjności turyst. regionu opolskiego . Zakres zadania
m.in.: remont nawierzchni istniejących alejek parkowych, budowa kładki dla pieszych
prowadzącej na wyspę na dużym stawie, utworzenie stref rekreacji, remont amfiteatru
wraz ze sceną, remont widowni przy amfiteatrze wraz z budową zadaszenia, budowa
alejki parkowej, budowa placu zabaw, mała architektura, nasadzenia zieleni.
Gmina Opole Lubelskie w ramach zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej
23.09.2020
poprzez modernizacje infrastruktury oświetlenia ulicznego ulic na terenie Gminy Opole
Lubelskie” wykona wymianę 2298 sztuk opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy
110,58 kW. W celu sprawnego wykonania zadania opracowano audyt energetyczny, który
wyznacza kierunek i zakres modernizacji. Realizacja inwestycji przyczyni się do
ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii o 70%. Wybrany wariant zapewnia indywidualny
system zdalnego sterowania poszczególnymi oprawami jak i ich grupami.

313 991 457,48

417 195 750,11

779 163 731,86

